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Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я 
 

 

The International Statistical Classification of Diseases and Related  

Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification 

 

 

ВСТУП 

 

 

НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров'я» (далі – НК 025:2021) розроблений для уніфікації кодування хвороб та 

споріднених проблем охорони здоров’я в первинній медичній документації та 

даних Електронної системи охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ). Використовується 

НК 025:2021 при створенні та впровадженні в Україні системи фінансування 

закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу. 

НК 025:2021 гармонізований з Міжнародним статистичним 

класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого 

перегляду, Австралійська модифікація (The International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, 

ICD-10-AM), розробленим Австралійським консорціумом з розробки 

класифікацій (ACCD). 

Переклад та адаптація Класифікатора для використання в Україні 

здійснювалися в рамках спільного проєкту МОЗ та Світового Банку 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». 

НК 025:2021 публікується двома мовами: українською та англійською, які 

мають однакову силу. У разі виникнення будь-яких розбіжностей стосовно 

тлумачення позицій цього класифікатора переважну силу матиме текст 

англійською мовою. 

 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

НК 025:2021 застосовується для уніфікації кодування хвороб та 

споріднених проблем охорони здоров’я в первинній медичній документації та 

даних Електронної системи охорони здоров'я. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1. Хвороба – будь-яке відхилення від нормального анатомічного 

або функціонального стану організму, що асоціюється з певними 

ознаками та симптомами і відрізняється за своєю природою від 

механічного ушкодження. 
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3. УМОВНІ ЗНАКИ, ВИКОРИСТАНІ У ПЕРЕЛІКУ ТРИЗНАЧНИХ 

РУБРИК ТА ТАБЛИЧНОМУ ПЕРЕЛІКУ ХВОРОБ 

 

3.1. Коди етіології (першопричини) позначаються «хрестиком» (†), а 

коди проявів позначаються «зірочкою» (*). 

3.2. Квадратні дужки [   ] 

Квадратні дужки використовуються для додавання синонімів, 

альтернативних слів або пояснювальних фраз. 

 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

НК 025:2021 – це перелік хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров’я, в тому числі супутніх діагнозів, ускладнень лікування, причин смерті. 

Кожна з позицій складається з трьох частин: код, назва захворювання або 

спорідненої проблеми охорони здоров’я українською мовою, примітка. 

Метод класифікації – ієрархічний, серійно-порядковий, п’ятизначний. 

Інформація про хворобу та споріднену проблему охорони здоров’я у 

національному класифікаторі у вигляді 5-значного буквено-цифрового коду 

пов’язана перехресними посиланнями з назвою хвороби, як показано на 

прикладі: 

Код: Q71.49 «Інше поздовжнє вкорочення променевої кістки» 

Ведення НК 025:2021 здійснює Міністерство охорони здоров’я України. 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ТРИЗНАЧНИХ РУБРИК 

 

 

КЛАС 1 
  

ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99) 
  

Кишкові інфекційні хвороби (A00-A09) 

A00 Холера 

A01 Черевний тиф та паратиф  

A02 Інші сальмонельозні інфекції 

A03 Шигельоз 

A04 Інші бактеріальні кишкові інфекції 

A05 Інші бактеріальні харчові отруєння, не класифіковані в інших рубриках 

A06 Амебіаз 

A07 Інші протозойні кишкові хвороби 

A08 Вірусні та інші уточнені кишкові інфекції 

A09 Інший гастроентерит та коліт інфекційного та неуточненого походження 

 

Туберкульоз (A15-A19) 

A15 Туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та гістологічно 

A16 Туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно або гістологічно 
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A17 Туберкульоз нервової системи 

A18 Туберкульоз інших органів 

A19 Міліарний туберкульоз 

  

Деякі бактеріальні зоонози (A20-A28) 

A20 Чума 

A21 Туляремія 

A22 Антракс 

A23 Бруцельоз 

A24 Сап та меліоїдоз 

A25 Лихоманки від укусу пацюків 

A26 Еризипелоїд 

A27 Лептоспіроз 

A28 Інші бактеріальні зоонози, не класифіковані в інших рубриках 

 

Інші бактеріальні хвороби (A30-A49) 

A30 Лепра [хвороба Гансена] 

A31 Інфекція, зумовлена іншими мікобактеріями 

A32 Лістеріоз 

A33 Правець новонародженого 

A34 Акушерський правець 

A35 Інший правець 

A36 Дифтерія 

A37 Кашлюк 

A38 Скарлатина 

A39 Менінгококова інфекція 

A40 Стрептококова септицемія 

A41 Інша септицемія 

A42 Актиномікоз 

A43 Нокардіоз 

A44 Бартонельоз 

A46 Бешиха 

A48 Інші бактеріальні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 

A49 Бактеріальна інфекція неуточненої локалізації 

  

Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом (А50-А64) 

A50 Вроджений сифіліс 

A51 Ранній сифіліс 

A52 Пізній сифіліс 

A53 Інший та неуточнений сифіліс 

A54 Гонококова інфекція 

A55 Хламідійна лімфогранульома (венерична) 

A56 Інші спричинені хламідіями хвороби, що передаються статевим шляхом 

A57 Шанкроїд 

A58 Пахвинна гранульома 

A59 Трихомоніаз 

A60 Аногенiтальнi герпесвiруснi iнфекцiї [герпес простий] 

A63 Інші хвороби, що передаються переважно статевим шляхом, не класифіковані в 

інших рубриках 

A64 Неуточнена хвороба, що передається статевим шляхом 

 

Інші хвороби, спричинені спірохетами (A65-A69) 

A65 Невенеричний сифіліс 
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A66 Фрамбезія 

A67 Пінта [карате] 

A68 Рецидивні лихоманки 

A69 Інші інфекції, спричинені спірохетами 

  

Інші хвороби, спричинені хламідіями (A70-A74) 

A70 Інфекція, спричинена Chlamydia psittaci 

A71 Трахома 

A74 Інші хвороби, спричинені хламідіями 

  

Рикетсіози (A75-A79) 

A75 Висипний тиф 

A77 Плямиста лихоманка [кліщові рикетсіози] 

A78 Лихоманка Ку 

A79 Інші рикетсіози 

 

Вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи (A80-A89) 

A80 Гострий поліомієліт 

A81 Повільні вірусні інфекції центральної нервової системи 

A82 Сказ 

A83 Комариний вірусний енцефаліт 

A84 Кліщовий вірусний енцефаліт 

A85 Інші вірусні енцефаліти, не класифіковані в інших рубриках 

A86 Неуточнений вірусний енцефаліт  

A87 Вірусний менінгіт 

A88 Інші вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, не класифіковані в 

інших рубриках 

A89 Вірусна інфекційна хвороба центральної нервової системи, неуточнена 

 

Вірусні лихоманки та вірусні геморагічні лихоманки, що переносяться членистоногими 

(A92-A99) 

A92 Інші вірусні лихоманки, що переносяться комарами 

A93 Інші вірусні лихоманки, що переносяться членистоногими, не класифіковані в інших 

рубриках 

A94 Неуточнена вірусна лихоманка, що переноситься членистоногими  

A95 Жовта лихоманка 

A96 Аренавірусна геморагічна лихоманка 

A97  Лихоманка Денге 

A98 Інші геморагічні вірусні лихоманки, не класифіковані в інших рубриках 

A99 Неуточнена вірусна геморагічна лихоманка 

 

Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженням шкіри та слизових 

оболонок (B00-B09) 

B00 Герпесвiруснi [простий герпес] інфекційні хвороби 

B01 Вітряна віспа [varicella] 

B02 Оперізуючий лишай [herpes zoster] 

B03 Віспа (натуральна) 

B04 Інфекції, спричинені вірусом мавпячої віспи 

B05 Кір 

B06 Краснуха [німецький кір] 

B07 Вірусні бородавки 

B08 Інші вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не класифіковані в інших рубриках 
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B09 Неуточнена вірусна інфекція, яка характеризується ураженнями шкіри та слизових 

оболонок 

 

Вірусний гепатит (B15-B19) 

B15 Гострий гепатит A 

B16 Гострий гепатит B 

B17 Інший гострий вірусний гепатит 

B18 Хронічний вірусний гепатит 

B19 Неуточнений вірусний гепатит  

 

Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ] (B20-B24) 

B20 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], яка проявляється 

інфекційними та паразитарними хворобами 

B21 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], яка супроводжується 

злоякісними пухлинами 

B22 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], з проявами інших 

уточнених хвороб 

B23 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], яка супроводжується 

іншим станом 

B24 Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини [ВIЛ], неуточнена 

 

Інші вірусні хвороби (B25-B34) 

B25 Хвороба, зумовлена цитомегаловiрусом 

B26 Епідемічний паротит 

B27 Інфекційний мононуклеоз 

B30 Вірусний кон'юнктивіт 

B33 Інші вірусні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 

B34 Вірусна інфекція неуточненої локалізації 

 

 

Мікози (B35-B49) 

B35 Дерматофітії 

B36 Інші поверхневі мікози 

B37 Кандидоз 

B38 Кокцидіоїдомікоз 

B39 Гістоплазмоз 

B40 Бластомікоз 

B41 Паракокцидіоїдомікоз 

B42 Споротрихоз 

B43 Хромомікоз та феомікотичний абсцес 

B44 Аспергільоз 

B45 Криптококоз 

B46 Зигомікоз 

B47 Міцетома 

B48 Інші мікози, не класифіковані в інших рубриках 

B49 Неуточнений мікоз  

 

Протозойні хвороби (B50-B64) 

B50 Малярія, спричинена Plasmodium falciparum 

B51 Малярія, спричинена Plasmodium vivax 

B52 Малярія, спричинена Plasmodium malariae 

B53 Інші паразитологічно підтверджені малярії 

B54 Неуточнена малярія  
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B55 Лейшманіоз 

B56 Африканський трипаносомоз 

B57 Хвороба Шагаса  

B58 Токсоплазмоз 

B59† Пневмоцистоз (J17.3*) 

B60 Інші протозойні хвороби, не класифіковані в інших рубриках 

B64 Неуточнена протозойна хвороба  

 

Гельмінтози (B65-B83) 

B65 Шистосомоз [більгарціоз] 

B66 Інші трематодози 

B67 Ехінококоз 

B68 Теніоз 

B69 Цистицеркоз 

B70 Дифілоботріоз і спарганоз 

B71 Інші інфекції, спричинені цестодами 

B72 Дракункульоз 

B73 Онхоцеркоз 

B74 Філяріатоз 

B75 Трихінельоз 

B76 Анкілостомідоз 

B77 Аскаридоз 

B78 Стронгілоїдоз 

B79 Трихоцефальоз 

B80 Ентеробіоз 

B81 Інші кишкові гельмінтози, не класифіковані в інших рубриках 

B82 Кишковий паразитизм, неуточнений 

B83 Інші гельмінтози 

 

Педикульоз, акаріаз та інші інфестації (B85-B89) 

B85 Педикульоз і фтиріоз 

B86 Короста 

B87 Міаз 

B88 Інші інфестації 

B89 Неуточнена паразитарна хвороба  

 

Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб (B90-B94) 

B90 Наслідки туберкульозу 

B91 Наслідки поліомієліту 

B92 Наслідки лепри 

B94 Наслідки інших та неуточнених інфекційних та паразитарних хвороб 

 

Бактеріальні, вірусні та інші інфекційні агенти (B95-B97) 

B95 Стрептокок і стафілокок як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

B97 Вірусні агенти як причина хвороб, класифікованих в інших рубриках 

  

Інші інфекційні хвороби (B99) 

B99 Інші та неуточнені інфекційні хвороби 

  

КЛАС 2 
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НОВОУТВОРЕННЯ (C00-D48) 
  

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ (C00-C96) 

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖЕНІ ЯК ПЕРВИННІ ЧИ 

ПРИПУСТИМО ПЕРВИННІ, ВСТАНОВЛЕНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ, КРІМ ЛІМФОЇДНОЇ 

ТКАНИНИ, ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ ТА СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН І ОРГАНІВ 

(C00-C75) 

 

Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки (C00-C14) 

C00 Злоякісне новоутворення губи 

C01 Злоякісне новоутворення кореня язика 

C02 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика 

C03 Злоякісне новоутворення ясен 

C04 Злоякісне новоутворення дна ротової порожнини  

C05 Злоякісне новоутворення піднебіння 

C06 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин ротової порожнини  

C07 Злоякісне новоутворення привушної слинної залози  

C08 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз 

C09 Злоякісне новоутворення мигдалика 

C10 Злоякісне новоутворення ротової частини глотки 

C11 Злоякісне новоутворення носової частини глотки 

C12 Злоякісне новоутворення грушоподібного синуса 

C13 Злоякісне новоутворення гортанної частини глотки 

C14 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалiзацiй губи, ротової 

порожнини та глотки 

 

Злоякісні новоутворення органів травлення (C15-C26) 

C15 Злоякісне новоутворення стравоходу 

C16 Злоякісне новоутворення шлунка 

C17 Злоякісне новоутворення тонкої кишки 

C18 Злоякісне новоутворення ободової кишки 

C19 Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з`єднання 

C20 Злоякісне новоутворення прямої кишки 

C21 Злоякісне новоутворення заднього проходу (ануса) та анального каналу 

C22 Злоякісне новоутворення печінки та внутрiшньопечiнкових жовчних проток 

C23 Злоякісне новоутворення жовчного міхура 

C24 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчовивідних шляхів 

C25 Злоякісне новоутворення підшлункової залози 

C26 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення 

 

Злоякісні новоутворення органів дихання та органів грудної клітки (C30-C39) 

C30 Злоякісне новоутворення носової порожнини та середнього вуха 

C31 Злоякісне новоутворення придаткових пазух носа 

C32 Злоякісне новоутворення гортані 

C33 Злоякісне новоутворення трахеї 

C34 Злоякісне новоутворення бронхів та легень 

C37 Злоякісне новоутворення загруднинної залози (тимусу) 

C38 Злоякісне новоутворення серця, середостіння та плеври 

C39 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалiзацiй органів дихання та 

внутрішньогрудних органів  

 

Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів (C40-C41) 
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C40 Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок 

C41 Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів інших та неуточнених 

локалiзацiй 

 

Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри (C43-C44) 

C43 Злоякісна меланома шкіри 

C44 Інші злоякісні новоутворення шкіри 

 

Злоякісні новоутворення мезотеліальних та м'яких тканин (C45-C49) 

C45 Мезотелiома 

C46 Саркома Капошi 

C47 Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи 

C48 Злоякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та очеревини 

C49 Злоякісне новоутворення інших типів сполучної та м'якої тканини 

 

Злоякісні новоутворення молочної залози (C50) 

C50 Злоякісне новоутворення молочної залози 

 

Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів (C51-C58) 

C51 Злоякісне новоутворення вульви 

C52 Злоякісне новоутворення вагiни 

C53 Злоякісне новоутворення шийки матки 

C54 Злоякісне новоутворення тіла матки 

C55 Злоякісне новоутворення матки, неуточненої локалiзацiї 

C56 Злоякісне новоутворення яєчника 

C57 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів 

C58 Злоякісне новоутворення плаценти 

 

Злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів (C60-C63) 

C60 Злоякісне новоутворення статевого члена 

C61 Злоякісне новоутворення передміхурової залози 

C62 Злоякісне новоутворення яєчка 

C63 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених чоловічих статевих органів 

 

Злоякісні новоутворення сечовидільного тракту (C64-C68) 

C64 Злоякісне новоутворення нирки, за винятком ниркової миски 

C65 Злоякісне новоутворення ниркової миски 

C66 Злоякісне новоутворення сечовода 

C67 Злоякісне новоутворення сечового міхура 

C68 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених сечових органів 

 

Злоякісні новоутворення ока, головного мозку та інших відділів центральної нервової 

системи (C69-C72) 

C69 Злоякісне новоутворення ока та його придатків 

C70 Злоякісне новоутворення оболонок мозку 

C71 Злоякісне новоутворення головного мозку 

C72 Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепно-мозкових нервів та інших частин 

центральної нервової системи 

 

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози та інших ендокринних залоз (C73-C75) 

C73 Злоякісне новоутворення щитоподібної залози 

C74 Злоякісне новоутворення наднирника 

C75 Злоякісне новоутворення інших ендокринних залоз та споріднених структур 
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Злоякісні новоутворення неточно визначених, вторинних та неуточнених локалізацій (C76-

C80) 

C76 Злоякісне новоутворення інших та неточно визначених локалізацій 

C77 Вторинне та неуточнене злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів 

C78 Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання i травлення 

C79 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій 

C80 Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації 

 

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин (C81-C96) 

C81 Хвороба Ходжкiна (лiмфогранулематоз) 

C82 Фолікулярна (нодулярна) неходжкінська лімфома 

C83 Дифузна неходжкінська лімфома 

C84 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин 

C85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми 

C86 Інші уточнені типи Т/NK-клiтинної лімфоми 

C88 Злоякісні iмунопролiферативнi хвороби 

C90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення 

C91 Лiмфоїдний лейкоз (лiмфолейкоз) 

C92 Мієлоїдний лейкоз 

C93 Моноцитарний лейкоз 

C94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу 

C95 Лейкоз неуточненого клітинного типу 

C96 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених 

тканин 

 

Новоутворення in situ (D00-D09) 

D00 Карцинома in situ ротової порожнини, стравоходу та шлунка 

D01 Карцинома in situ інших та неуточнених органів травлення 

D02 Карцинома in situ середнього вуха та органів дихання 

D03 Меланома in situ 

D04 Карцинома in situ шкіри 

D05 Карцинома in situ молочної залози 

D06 Карцинома in situ шийки матки 

D07 Карцинома in situ інших та неуточнених статевих органів 

D09 Карцинома in situ інших та неуточнених локалізацій 

 

Доброякісні новоутворення (D10-D36) 

D10 Доброякісне новоутворення ротової порожнини та глотки 

D11 Доброякісне новоутворення великих слинних залоз 

D12 Доброякісне новоутворення ободової кишки, прямої кишки, ануса та анального 

каналу  

D13 Доброякісне новоутворення інших та неточно визначених органів травлення 

D14 Доброякісне новоутворення середнього вуха та органів дихання 

D15 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених внутрішніх органів грудної клітки 

D16 Доброякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів 

D17 Доброякісне новоутворення жирової тканини 

D18 Гемангіома та лiмфангiома 

D19 Доброякісне новоутворення мезотелiальної тканини 

D20 Доброякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та очеревини 

D21 Інші доброякісні новоутворення сполучної та інших м'яких тканин 

D22 Меланоформний невус 

D23 Інші доброякісні новоутворення шкіри 
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D24 Доброякісне новоутворення молочної залози 

D25 Лейомiома матки 

D26 Інші доброякісні новоутворення матки 

D27 Доброякісне новоутворення яєчника 

D28 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів 

D29 Доброякісне новоутворення чоловічих статевих органів 

D30 Доброякісне новоутворення сечових органів 

D31 Доброякісне новоутворення ока та придаткового апарата 

D32 Доброякісне новоутворення оболонок мозку 

D33 Доброякісне новоутворення головного мозку та інших відділів центральної нервової 

системи 

D34 Доброякісне новоутворення щитоподібної залози 

D35 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених ендокринних залоз 

D36 Доброякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій 

 

Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру (D37-D48) 

D37 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ротової порожнини та 

органів травлення 

D38 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру середнього вуха, органів 

дихання та внутрішніх органів грудної клітки 

D39 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру жіночих статевих органів 

D40 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру чоловічих статевих органів 

D41 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру сечових органів 

D42 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру оболонок мозку 

D43 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру головного мозку та 

центральної нервової системи 

D44 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру ендокринних залоз 

D45 Полiцитемiя справжня 

D46 Мiєлодиспластичнi синдроми 

D47 Інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лiмфоїдної, 

кровотворної та споріднених тканин 

D48 Новоутворення невизначеного чи невідомого характеру інших та неуточнених 

локалізацій 

 

КЛАС 3 
 

ХВОРОБИ КРОВІ ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ, ТА ОКРЕМІ 

ПОРУШЕННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІМУННОГО МЕХАНІЗМУ 

(D50-D89) 
 

Аліментарні анемії (D50-D53) 

D50 Залiзодефiцитна анемія 

D51 Вітамін В12-дефiцитна анемія 

D52 Фолієводефiцитна анемія 

D53 Інші аліментарні анемії 

 

Гемолітичні анемії (D55-D59) 

D55 Анемія внаслідок ферментних порушень 

D56 Таласемiя 

D57 Серпоподiбно-клiтиннi порушення 

D58 Інші спадкові гемолітичні анемії 

D59 Набута гемолітична анемія 
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Апластичні та інші анемії (D60-D64) 

D60 Набута чиста еритроцитарна аплазія (еритробластопенiя) 

D61 Інші апластичнi анемії 

D62 Гостра постгеморагiчна анемія 

D63* Анемія при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках 

D64 Інші анемії 

 

Порушення згортання крові, пурпура та інші геморагічні стани (D65-D69) 

D65 Дисемiноване внутрiшньосудинне згортання (синдром дефiбринiзацiї) 

D66 Спадкова недостатність фактора VIII 

D67 Спадкова недостатність фактора IX 

D68 Інші порушення згортання крові 

D69 Пурпура та інші геморагiчнi стани 

 

Інші хвороби крові та кровотворних органів (D70-D77) 

D70 Агранулоцитоз 

D71 Функціональні порушення полiморфоноядерних нейтрофiлiв 

D72 Інші порушення лейкоцитів 

D73 Хвороби селезінки 

D74 Метгемоглобiнемiя 

D75 Інші хвороби крові та кровотворних органів 

D76 Деякі хвороби, пов’язані з залученням лiмфоретикулярної тканини та 

ретикулогiстiоцитарної системи  

D77* Інші порушення крові та кровотворних органів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

 

Деякі порушення з залученням імунного механізму (D80-D89) 

D80 Iмунодефiцит з переважною недостатністю антитіл  

D81 Комбiнованi iмуннi порушення  

D82 Iмунодефiцит, пов'язаний з іншими основними порушеннями  

D83 Загальний варіабельний iмунодефiцит  

D84 Iншi імунодефіцити 

D86 Саркоїдоз  

D89 Інші порушення, з залученням імунного механізму, не класифіковані в інших 

рубриках  

 

КЛАС 4 
 

ЕНДОКРИНІ ХВОРОБИ, РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ТА 

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E89) 
 

Хвороби щитоподібної залози (E00-E07) 

E00 Синдром вродженої йодної недостатності  

E01 Хвороби щитоподібної залози, пов’язані з йодною недостатністю, та подібні стани 

E02 Субклiнiчний гіпотиреоідізм внаслідок йодної недостатності  

E03 Інші форми гіпотиреоідізму 

E04 Інші форми нетоксичного зоба 

E05 Тиреотоксикоз (гіпертиреоз)  

E06 Тиреоїдит  

E07 Інші хвороби щитоподібної залози  
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Проміжна гіперглікемія та цукровий діабет (E09-E14) 

E09 Проміжна гіперглікемія 

E10 Цукровий діабет типу 1 

E11 Цукровий діабет типу 2 

E13 Інший уточнений цукровий діабет  

E14 Неуточнений цукровий діабет  

 

Інші порушення обміну глюкози та внутрішньої секреції підшлункової залози (E15-E16) 

E15 Недiабетична гiпоглiкемiчна кома  

E16 Інші порушення внутрішньої секреції підшлункової залози  

 

Порушення інших ендокринних залоз (E20-E35) 

E20 Гiпопаратиреоз  

E21 Гiперпаратиреоз та інші розлади паращитоподібної залози  

E22 Гiперфункцiя гіпофіза  

E23 Гiпофункцiя та інші розлади гіпофіза 

E24 Синдром Кушинга  

E25 Адреногенiтальнi порушення  

E26 Гiперальдостеронiзм  

E27 Інші розлади надниркової залози  

E28 Дисфункцiя яєчників  

E29 Дисфункцiя яєчок  

E30 Порушення статевого дозрівання, не класифіковані в інших рубриках  

E31 Полігландулярна дисфункція  

E32 Хвороби загруднинної залози (тимусу) 

E34 Інші ендокринні порушення  

E35* Порушення ендокринних залоз при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Загальна недостатність харчування (E40-E46) 

E40 Квашiоркор  

E41 Аліментарний маразм  

E42 Маразматичний квашiоркор  

E43 Неуточнена важка бiлково-енергетична недостатність  

E44 Бiлково-енергетична харчова недостатність помірного та слабкого ступеня  

E45 Затримка розвитку внаслідок бiлково-енергетичної харчової недостатності  

E46 Неуточнена бiлково-енергетична харчова недостатність  

 

Інші види недостатності харчування (E50-E64) 

E50 Недостатність вітаміну А  

E51 Недостатність тiамiну  

E52 Недостатність нікотинової кислоти (пелагра)  

E53 Недостатність інших вітамінів групи В  

E54 Недостатність аскорбінової кислоти  

E55 Недостатність вітаміну D 

E56 Недостатність інших вітамінів  

E58 Аліментарна недостатність кальцію  

E59 Аліментарна недостатність селену  

E60 Аліментарна недостатність цинку  

E61 Недостатність інших поживних елементів  

E63 Інші види недостатності харчування  

E64 Наслідки недостатності харчування та недостатності інших поживних речовин  

 

Ожиріння та інші види надмірного харчування (E65-E68) 
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E65 Локалізоване відкладення жиру 

E66 Ожиріння і надлишкова вага 

E67 Інші види надмірного харчування  

E68 Наслідки надмірного харчування  

 

Порушення обміну речовин (E70-E89) 

E70 Порушення обміну ароматичних амінокислот  

E71 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та порушення обміну 

жирних кислот  

E72 Інші порушення обміну амінокислот  

E73 Непереносимість лактози  

E74 Інші порушення обміну вуглеводів  

E75 Порушення обміну сфiнголiпiдiв та інші розлади в накопиченні лiпiдiв  

E76 Порушення обміну глiкозамiноглiканiв  

E77 Порушення обміну глiкопротеїдiв  

E78 Порушення обміну лiпопротеїдiв та інші лiпiдемiї  

E79 Порушення обміну пуринів та пiримiдинiв  

E80 Порушення обміну порфірину та бiлiрубiну  

E83 Порушення мінерального обміну  

E84 Кiстозний фіброз  

E85 Амілоїдоз  

E86 Виснаження об'єму рідин організму  

E87 Інші порушення водно-сольового балансу та кислотно-основного стану  

E88 Інші метаболiчнi порушення  

E89 Інтраопераційні та післяпроцедурні ендокринні та метаболiчнi розлади, не 

класифіковані в інших рубриках  

 

КЛАС 5 
 

РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ (F00-F99) 
 

Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади (F00-F09) 

F00* Деменція при хворобі Альцгеймера (G30.-†) 

F01 Судинна деменція  

F02* Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках  

F03 Неуточнена деменція 

F04 Органічний амнестичний синдром, не спричинений алкоголем та іншими 

психоактивними речовинами 

F05 Делiрiй, не спричинений алкоголем та іншими психоактивними речовинами 

F06 Інші психічні розлади внаслідок ушкодження чи дисфункції головного мозку або 

внаслідок соматичної хвороби  

F07 Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції 

головного мозку  

F09 Неуточнений органічний чи симптоматичний психічний розлад  

 

Розлади психіки та поведінки, внаслідок вживання психоактивних речовин (F10-F19) 

F10 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю  

F11 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опiоїдiв  

F12 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдiв  

F13 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних чи снодійних засобів  

F14 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну  
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F15 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи 

кофеїн  

F16 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів  

F17 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну  

F18 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників  

F19 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання декількох препаратів та інших 

психоактивних речовин  

 

Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади (F20-F29) 

F20 Шизофренія  

F21 Шизотиповий розлад  

F22 Хронічні маячні розлади  

F23 Гострі та транзиторнi психотичнi розлади  

F24 Індукований маячний розлад  

F25 Шизоафективнi розлади  

F28 Інші неорганiчнi психотичнi розлади  

F29 Неуточнений неорганічний психоз  

 

Розлади настрою [афективні розлади] (F30-F39) 

F30 Маніакальний епізод  

F31 Біполярний афективний розлад  

F32 Депресивний епізод  

F33 Рекурентний депресивний розлад  

F34 Хронічні розлади настрою [афективні] 

F38 Інші розлади настрою [афективні] 

F39 Неуточнений розлад настрою [афективний]  

 

Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (F40-F48) 

F40 Фобiчнi тривожні розлади  

F41 Інші тривожні розлади  

F42 Обсесивно-компульсивний розлад  

F43 Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації  

F44 Дисоцiативнi [конверсiйнi] розлади  

F45 Соматоформнi розлади  

F48 Інші невротичні розлади  

 

Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними 

факторами (F50-F59) 

F50 Розлади, пов’язані зі споживанням їжі  

F51 Розлади сну неорганічної етіології 

F52 Статева дисфункція, не зумовлена органічним розладом чи хворобою  

F53 Розлади психіки та поведінки, пов’язані з післяпологовим періодом, не 

класифіковані в інших рубриках  

F54 Психологiчнi та поведiнковi фактори, пов’язані з розладами чи хворобами, 

класифікованими в інших рубриках  

F55 Зловживання речовинами, які не спричиняють залежність  

F59 Неуточнені поведiнковi синдроми, пов’язані з фiзiологiчними розладами та 

фізичними факторами  

 

Розлади особистості та розлади поведінки у зрілому віці (F60-F68) 

F60 Специфічні розлади особистості  

F61 Змішані та інші розлади особистості  
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F62 Стійкі зміни особистості, які не є ознакою ушкодження та захворювання головного 

мозку  

F63 Розлади звичок та спонукань  

F64 Розлади статевої ідентифікації  

F65 Сексуальні розлади  

F66 Розлади психіки та поведінки, пов’язані зі статевим розвитком та сексуальною 

орієнтацією  

F68 Інші розлади особистості та поведінки у зрілому віці 

F69 Неуточнений розлад особистості та поведінки у зрілому віці 

 

Розумова відсталість (F70-F79) 

F70 Легка розумова відсталість 

F71 Помірна розумова відсталість 

F72 Важка розумова відсталість 

F73 Глибока розумова відсталість 

F78 Інші форми розумової відсталості 

F79 Розумова відсталість, неуточнена 

 

Розлади психічного розвитку (F80-F89) 

F80 Специфічні розлади розвитку мовлення та мови  

F81 Специфічні розлади розвитку здібностей до навчання  

F82 Специфічний розлад розвитку рухової функції 

F83 Змішані специфічні розлади психічного розвитку  

F84 Розлади психологічного розвитку загального характеру 

F88 Інші розлади психічного розвитку  

F89 Неуточнений розлад психічного розвитку  

 

Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та підлітковому 

віці (F90-F98) 

F90 Гiперкiнетичнi розлади  

F91 Розлади поведінки  

F92 Змiшанi розлади поведінки та емоцій  

F93 Емоційні розлади, початок яких специфічний для дитячого віку  

F94 Розлади соціального функціонування, початок яких специфічний для дитячого та 

підліткового віку   

F95 Тикозні розлади 

F98 Інші розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та 

підлітковому віці 

 

Неуточнений психічний розлад (F99) 

F99 Психічний розлад, неуточнений  

 

КЛАС 6 
 

ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99) 
 

Запальні хвороби центральної нервової системи (G00-G09) 

G00 Бактеріальний менінгіт, не класифікований в інших рубриках  

G01* Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G02* Менінгіт при інших iнфекцiйних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

G03 Менiнгiт внаслідок інших та неуточнених причин  
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G04 Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт 

G05* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G06 Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий абсцес та гранульома  

G07* Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий абсцес та гранульома при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

G08 Внутрішньочерепний та внутрiшньохребтовий флебіт i тромбофлебіт  

G09 Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи  

 

Системні атрофії, що первинно уражають центральну нервову систему (G10-G14) 

G10 Хвороба Гентiнгтона  

G11 Спадкова атаксія  

G12 Спiнальна м'язова атрофія та спорiдненi синдроми  

G13* Системні атрофії, які переважно уражають центральну нервову систему при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G14 Постполіомієлітичний синдром 

 

Екстрапірамідні розлади та порушення функцій руху (G20-G26) 

G20 Хвороба Паркінсона  

G21 Вторинний паркiнсонiзм  

G22* Паркiнсонiзм при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G23 Інші дегенеративні хвороби базальних гангліїв  

G24 Дистонія  

G25 Інші екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху  

G26* Екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху при хворобах, класифікованих 

в інших рубриках  

 

Інші дегенеративні хвороби нервової системи (G30-G32) 

G30 Хвороба Альцгеймера  

G31 Інші дегенеративні хвороби нервової системи, не класифiкованi в інших рубриках  

G32* Інші дегенеративні ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

 

Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи (G35-G37) 

G35 Розсіяний склероз  

G36 Інша форма гострої дисемiнованої демiєлiнiзацiї  

G37 Інші демiєлiнiзуючi хвороби центральної нервової системи  

 

Епізодичні та пароксизмальні розлади (G40-G47) 

G40 Епiлепсiя  

G41 Епілептичний статус  

G43 Мігрень  

G44 Iншi синдроми головного болю  

G45 Транзиторнi церебральні iшемiчнi напади та пов’язані з ними синдроми  

G46* Судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах  

G47 Розлади сну  

 

Ураження нервів, нервових корінців та сплетень (G50-G59) 

G50 Ураження трійчастого нерва  

G51 Ураження лицевого нерва  

G52 Ураження інших черепних нервів  

G53* Ураження черепних нервів при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G54 Ураження нервових корінців та сплетень  
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G55* Компресія нервових корінців та сплетень при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

G56 Мононевропатiї верхньої кінцівки  

G57 Мононевропатiї нижньої кінцівки 

G58 Інші мононевропатiї  

G59* Мононевропатiя при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64) 

G60 Спадкова та iдiопатична невропатія  

G61 Запальна полiневропатiя  

G62 Інші полiневропатiї  

G63* Полiневропатiї при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G64 Інші розлади периферичної нервової системи  

 

Хвороби нервово-м’язових з’єднань та м’язів (G70-G73) 

G70 Важка мiастенiя та інші порушення нервово-м'язового з’єднання  

G71 Первинні ураження м’язів  

G72 Інші мiопатiї  

G73* Ураження нервово-м'язових з'єднань та м’язів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80-G83) 

G80 Дитячий церебральний параліч  

G81 Гемiплегiя  

G82 Параплегія та тетраплегiя  

G83 Iншi паралiтичнi синдроми  

 

Інші ураження нервової системи (G90-G99) 

G90 Розлади вегетативної нервової системи  

G91 Гiдроцефалiя  

G92 Токсична енцефалопатія  

G93 Інші ураження головного мозку  

G94* Інші ураження головного мозку при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

G95 Інші хвороби спинного мозку  

G96 Інші ураження центральної нервової системи  

G97 Інтраопераційні та післяпроцедурні ураження нервової системи, не класифіковані в 

інших рубриках 

G98 Інші ураження нервової системи, не класифiкованi в інших рубриках  

G99* Інші ураження нервової системи при хворобах, класифiкованих в інших рубриках  

 

КЛАС 7 
 

ХВОРОБИ ОКА ТА ПРИДАТКОВОГО АПАРАТА (Н00-Н59) 
 

Хвороби повіки, сльозового апарата та очної ямки (H00-H06) 

H00 Ячмінь i халазiон  

H01 Інші запалення повіки  

H02 Інші хвороби повіки  

H03* Ураження повіки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H04 Хвороби сльозового апарата  

H05 Хвороби очної ямки  
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H06* Ураження сльозового апарата та очної ямки при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

Хвороби кон’юнктиви (H10-H13) 

H10 Кон’юнктивіт  

H11 Інші хвороби кон'юнктиви  

H13* Ураження кон'юнктиви при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Хвороби склери, рогівки, райдужки та циліарного тіла (H15-H22) 

H15 Хвороби склери  

H16 Кератит  

H17 Рубці та помутніння рогівки  

H18 Інші хвороби рогівки  

H19* Ураження склери та рогівки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H20 Iридоциклiт  

H21 Інші хвороби райдужки та цилiарного тіла  

H22* Ураження райдужки та цилiарного тіла при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

Хвороби кришталика (H25-H28) 

H25 Стареча (вікова) катаракта  

H26 Інша катаракта  

H27 Інші хвороби кришталика  

H28* Катаракта та інші ураження кришталика при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

Ураження судинної оболонки ока та сітківки (H30-H36) 

H30 Хоріоретинальне запалення 

H31 Інші хвороби судинної оболонки ока  

H32* Хорiоретинальнi ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H33 Відшарування та розриви сітківки  

H34 Оклюзії судин сітківки  

H35 Інші хвороби сітківки  

H36* Ураження сітківки при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Глаукома (H40-H42) 

H40 Глаукома  

H42* Глаукома при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Хвороби cкловидного тіла та очного яблука (H43-H45) 

H43 Хвороби скловидного тіла  

H44 Хвороби очного яблука  

H45* Ураження скловидного тіла та очного яблука при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках  

 

Хвороби зорового нерва та зорових шляхів (H46-H48) 

H46 Неврит зорового нерва  

H47 Інші хвороби зорового (2-го) нерва та зорових шляхів  

H48* Ураження зорового (2-го) нерва та зорових шляхів при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

 

Хвороби м'язів ока, порушення співдружності руху очей, акомодації та рефракції (H49-

H52) 
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H49 Паралітична косоокість  

H50 Інша косоокість  

H51 Інші порушення співдружного руху очей  

H52 Порушення рефракції та акомодації  

 

Розлади зору та сліпота (H53-H54) 

H53 Розлади зору  

H54 Порушення зору, включно з бінокулярною чи монокулярною сліпотою  

 

Інші хвороби ока та його придаткового апарата (H55-H59) 

H55 Ністагм та інші мимовільні рухи очей 

H57  Інші хвороби ока та його придаткового апарата  

H58* Інші ураження ока та його придаткового апарата при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках  

H59 Ураження ока та його придаткового апарата після хiрургiчного втручання та 

медичних процедур, не класифiкованi в інших рубриках  

 

 

 

КЛАС 8 
 

ХВОРОБИ ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА (H60-

H95) 
 

Хвороби зовнішнього вуха (H60-H62) 

H60 Зовнішній отит  

H61 Інші хвороби зовнішнього вуха  

H62* Ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка (H65-H75) 

H65 Негнійний середній отит  

H66 Гнійний та неуточнений середній отит  

H67* Середній отит при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H68 Сальпiнгiт та обструкція слухової (євстахієвої) труби  

H69 Інші хвороби слухової (євстахієвої) труби  

H70 Мастоїдит та споріднені стани  

H71 Холестеатома середнього вуха  

H72 Перфорація барабанної перетинки  

H73 Інші хвороби барабанної перетинки  

H74 Інші хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка  

H75* Інші ураження середнього вуха та соскоподібного відростка при хворобах, 

класифікованих в інших рубриках  

 

Хвороби внутрішнього вуха (H80-H83) 

H80 Отосклероз  

H81 Порушення вестибулярної функції  

H83 Інші хвороби внутрішнього вуха  

 

Інші хвороби вуха (H90-H95) 

H90 Кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху  

H91 Інша втрата слуху  

H92 Оталгiя та виділення з вуха  



23 
 

H93 Інші ураження вуха, не класифіковані в інших рубриках  

H94* Інші ураження вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

H95 Інтраопераційні та післяпроцедурні ураження вуха та соскоподібного відростка, не 

класифіковані в інших рубриках 

 

КЛАС 9 
 

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99) 
 

Гостра ревматична лихоманка (I00-I02) 

I00 Ревматична лихоманка без залучення серця 

I01 Ревматична лихоманка із залученням серця 

I02 Ревматична хорея 

 

Хронічні ревматичні хвороби серця (I05-I09) 

I05 Ревматичні хвороби мітрального клапана 

I06 Ревматичні хвороби аортального клапана 

I07 Ревматичні хвороби тристулкового клапана 

I08 Ураження декількох клапанів 

I09 Інші ревматичні хвороби серця 

 

Гіпертонічна хвороба (I10-I15) 

I10 Есенціальна (первинна) артеріальна гіпертензія 

I11 Гіпертензивна хвороба серця (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) 

I12 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок 

I13 Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця та нирок 

I15 Вторинна артеріальна гіпертензія 

 

Ішемічна хвороба серця (I20-I25) 

I20 Стенокардія 

I21 Гострий інфаркт міокарда 

I22 Повторний інфаркт міокарда 

I23 Деякі поточні ускладнення гострого інфаркту міокарда 

I24 Інші форми гострої ішемічної хвороби серця 

I25 Хронічна ішемічна хвороба серця 

 

Легеневе серце та порушення легеневого кровообігу (I26-I28) 

I26 Тромбоемболія легеневої артерії 

I27 Інші форми легенево-серцевої недостатності 

I28 Інші хвороби легеневих судин 

 

Інші хвороби серця (I30-I52) 

I30 Гострий перикардит 

I31 Інші хвороби перикарда 

I32* Перикардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I33 Гострий та підгострий ендокардит 

I34 Неревматичні ураження мітрального клапана 

I35 Неревматичні ураження аортального клапана 

I36 Неревматичні ураження тристулкового клапана 

I37 Ураження клапана легеневої артерії 

I38 Ендокардит, клапан не уточнений 
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I39* Ендокардит та ураження клапанів серця при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

I40 Гострий міокардит 

I41* Міокардит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I42 Кардіоміопатія 

I43* Кардіоміопатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I44 Передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна) блокада та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I45 Інші порушення провідності 

I46 Зупинка серця 

I47 Пароксизмальна тахікардія 

I48 Фібриляція та тріпотіння передсердь 

I49 Інші порушення серцевого ритму 

I50 Серцева недостатність 

I51 Ускладнення та неточно визначені хвороби серця 

I52* Інші ураження серця при хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Цереброваскулярні хвороби (I60-I69) 

I60 Субарахноїдальний крововилив 

I61 Внутрішньомозковий крововилив 

I62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив 

I63 Інфаркт головного мозку 

I64 Інсульт, не уточнений як крововилив або інфаркт 

I65 Окклюзія та стеноз прецеребральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку 

I66 Окклюзія та стеноз церебральних артерій, що не призводять до інфаркту мозку 

I67 Інші цереброваскулярні хвороби 

I68* Ураження судин головного мозку при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

I69 Наслідки цереброваскулярних хвороб 

 

Хвороби артерій, артеріол та капілярів (I70-I79) 

I70 Атеросклероз 

I71 Аневризма та розшарування аорти 

I72 Інші форми аневризми та розшарування 

I73 Інші хвороби периферичних судин 

I74 Емболія та тромбоз артерії 

I77 Інші ураження артерій та артеріол 

I78 Хвороби капілярів 

I79* Ураження артерій, артеріол та капілярів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

Хвороби вен, лімфатичних судин та лімфатичних вузлів, не класифіковані в інших 

рубриках (I80-I89) 

I80 Флебіт та тромбофлебіт 

I81 Тромбоз портальної вени 

I82 Емболія та тромбоз інших вен 

I83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок 

I85 Варикозне розширення вен стравоходу 

I86 Варикозне розширення вен інших локалізацій 

I87 Інші ураження вен 

I88 Неспецифічний лімфаденіт 

I89 Інші неінфекційні хвороби лімфатичних судин та лімфатичних вузлів 

 

Інші та неуточнені порушення системи кровообігу (I95-I99) 
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I95 Гіпотензія 

I97 Порушення системи кровообігу під час операції та після медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 

I98* Інші порушення системи кровообігу при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

I99 Інші та неуточнені порушення системи кровообігу 

 

КЛАС 10 
 

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (J00-J99) 
 

Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів (J00-J06) 

J00 Гострий назофарингіт [нежить] 

J01 Гострий синусит 

J02 Гострий фарингіт 

J03 Гострий тонзиліт 

J04 Гострий ларингіт і трахеїт 

J05 Гострий обструктивний ларингіт [круп] та епіглотит 

J06 Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної та неуточненої локалізації 

 

Грип та пневмонія (J09-J18) 

J09 Грип, спричинений ідентифікованим зоонозним або пандемічним вірусом грипу 

J10 Грип, спричинений іншим ідентифікованим вірусом грипу 

J11 Грип, вірус не ідентифікований 

J12 Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубриках 

J13 Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae 

J14 Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae 

J15 Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубриках 

J16 Пневмонія, спричинена іншими інфекційними агентами, не класифікована в інших 

рубриках 

J17* Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

J18 Пневмонія, збудник не уточнений 

 

Інші гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів (J20-J22) 

J20 Гострий бронхіт 

J21 Гострий бронхіоліт 

J22 Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена 

 

Інші хвороби верхніх дихальних шляхів (J30-J39) 

J30 Вазомоторний та алергічний риніт 

J31 Хронічний риніт, назофарингіт та фарингіт 

J32 Хронічний синусит 

J33 Поліп носа 

J34 Інші ураження порожнини та синусів носа  

J35 Хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів 

J36 Перитонзилярний абсцес 

J37 Хронічний ларингіт та ларинготрахеїт 

J38 Хвороби голосових складок та гортані, не класифіковані в інших рубриках 

J39 Інші хвороби верхніх дихальних шляхів 

 

Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (J40-J47) 

J40 Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний 
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J41 Простий та слизо-гнійний хронічний бронхіт 

J42 Хронічний бронхіт неуточнений 

J43 Емфізема 

J44 Інша хронічна обструктивна хвороба легень  

J45 Астма 

J46 Астматичний статус [status asthmaticus] 

J47 Бронхоектатична хвороба [бронхоектаз] 

 

Хвороби легень, викликані зовнішніми агентами (J60-J70) 

J60 Пневмоконіоз вугільника 

J61 Пневмоконіоз внаслідок впливу азбесту та інших мінеральних речовин 

J62 Пневмоконіоз внаслідок впливу пилу, що містить кремній 

J63 Пневмоконіоз внаслідок впливу іншого неорганічного пилу 

J64 Неуточнений пневмоконіоз  

J65 Пневмоконіоз, пов'язаний з туберкульозом 

J66 Хвороба дихальних шляхів внаслідок впливу специфічного органічного пилу 

J67 Гіперсенситивний пневмоніт внаслідок впливу органічного пилу 

J68 Респіраторні стани, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів і випарів 

J69 Пневмоніт, спричинений твердими речовинами та рідинами 

J70 Респіраторні стани, спричинені іншими зовнішніми агентами 

 

Інші респіраторні хвороби, які уражають інтерстиціальну тканину (J80-J84) 

J80 Респіраторний дистрес-синдром у дорослих 

J81 Набряк легень 

J82 Легенева еозинофілія, не класифікована в інших рубриках 

J84 Інші інтерстиціальні хвороби легень  

 

Гнійні та некротичні стани нижніх дихальних шляхів (J85-J86) 

J85 Абсцес легень та середостіння 

J86 Піоторакс 

 

Інші хвороби плеври (J90-J94) 

J90 Плевральний випіт, не класифікований в інших рубриках 

J91* Плевральний випіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

J92 Плевральна бляшка 

J93 Пневмоторакс 

J94 Інші ураження плеври 

 

Інші хвороби органів дихання (J95-J99) 

J95 Респіраторні порушення після медичних процедур, не класифіковані в інших 

рубриках 

J96 Дихальна недостатність, не класифікована в інших рубриках 

J98 Інші порушення дихання 

J99* Респіраторні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

КЛАС 11 
 

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93) 
 

Хвороби ротової порожнини, слинних залоз та щелеп (K00-K14) 

K00 Порушення розвитку і прорізування зубів 

K01 Ретенційні та імпактні зуби 
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K02 Карієс зубів 

K03 Інші хвороби твердих тканин зубів 

K04 Хвороби пульпи та періапікальних тканин 

K05 Гінгівіт і хвороби пародонта 

K06 Інші ураження ясен та беззубого альвеолярного краю 

K07 Щелепно-лицьові аномалії [включаючи аномалії прикусу] 

K08 Інші ушкодження зубів та їх опорного апарата 

K09 Кісти ділянки рота, не класифіковані в інших рубриках 

K10 Інші хвороби щелеп 

K11 Хвороби слинних залоз 

K12 Стоматит та пов’язані з ним ураження 

K13 Інші хвороби губ і слизової оболонки ротової порожнини  

K14 Хвороби язика 

 

Хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (K20-K31) 

K20 Езофагіт 

K21 Хвороба, супроводжувана гастроезофагеальним рефлюксом 

K22 Інші хвороби стравоходу 

K23* Ураження стравоходу при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

K25 Виразка шлунка 

K26 Виразка дванадцятипалої кишки 

K27 Пептична виразка неуточненої локалізації 

K28 Гастроєюнальна виразка 

K29 Гастрит і дуоденіт 

K30 Функціональна диспепсія 

K31 Інші хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки 

 

Хвороби апендикса (червоподібного відростка) (K35-K38) 

K35 Гострий апендицит 

K36 Інші форми апендициту 

K37 Неуточнений апендицит  

K38 Інші хвороби апендикса 

 

Грижі (K40-K46) 

K40 Пахвинна грижа 

K41 Стегнова грижа 

K42 Пупкова грижа 

K43 Грижа черевної стінки 

K44 Діафрагмальна грижа 

K45 Інші грижі черевної порожнини 

K46 Неуточнена грижа черевної порожнини 

 

Неінфекційний ентерит та коліт (K50-K52) 

K50 Хвороба Крона [регіонарний ентерит] 

K51 Виразковий коліт 

K52 Інший неінфекційний гастроентерит та коліт 

 

Інші хвороби кишок (K55-K64) 

K55 Судинні хвороби кишок 

K56 Паралітичний ілеус та кишкова непрохідність без грижі 

K57 Дивертикулярна хвороба кишок 

K58 Синдром подразненого кишечника 

K59 Інші функціональні порушення кишечника 
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K60 Тріщина та фістула ділянки заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K61 Абсцес ділянки заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K62 Інші хвороби заднього проходу (ануса) та прямої кишки 

K63 Інші хвороби кишок 

К64 Геморой та періанальний венозний тромбоз 

 

Хвороби очеревини (K65-K67) 

K65 Перитоніт 

K66 Інші ураження очеревини 

K67* Ураження очеревини при інфекційних хворобах, класифікованих в інших рубриках  

 

Хвороби печінки (K70-K77) 

K70 Алкогольна хвороба печінки 

K71 Токсичне ураження печінки 

K72 Печінкова недостатність, не класифікована в інших рубриках 

K73 Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках 

K74 Фіброз та цироз печінки 

K75 Інші запальні хвороби печінки 

K76 Інші хвороби печінки 

K77* Ураження печінки при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (K80-K87) 

K80 Жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз) 

K81 Холецистит 

K82 Інші хвороби жовчного міхура 

K83 Інші хвороби жовчовивідних шляхів 

K85 Гострий панкреатит 

K86 Інші хвороби підшлункової залози 

K87* Ураження жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози при 

хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Інші хвороби органів травлення (K90-K93) 

K90 Порушення всмоктування у кишках 

K91 Порушення органів травлення під час операцій та після медичних процедур, не 

класифіковані в інших рубриках 

K92 Інші хвороби органів травлення 

K93* Ураження інших органів травлення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

КЛАС 12 
 

ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ (L00-L99) 
 

Інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00-L08) 

L00 Синдром стафілококового ураження шкіри у вигляді опікоподібних пухирів 

L01 Імпетиго 

L02 Абсцес шкіри, фурункул та карбункул 

L03 Флегмона 

L04 Гострий лімфаденіт 

L05 Пілонідальна кіста 

L08 Інші місцеві інфекційні ураження шкіри та підшкірної клітковини 

 

Бульозні порушення (L10-L14) 
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L10 Пухирчатка звичайна 

L11 Інші акантолітичні порушення 

L12 Пемфігоїд 

L13 Інші бульозні порушення 

L14* Бульозні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Дерматит та екзема (L20-L30) 

L20 Атопічний дерматит 

L21 Себорейний дерматит 

L22 Пелюшковий [підгузковий] дерматит 

L23 Алергічний контактний дерматит 

L24 Простий подразнювальний контактний дерматит 

L25 Неуточнений контактний дерматит  

L26 Ексфоліативний дерматит 

L27 Дерматит, спричинений речовинами, прийнятими всередину 

L28 Простий хронічний лишай та свербець 

L29 Свербіж 

L30 Інші дерматити 

 

Папулосквамозні порушення (L40-L45) 

L40 Псоріаз 

L41 Парапсоріаз 

L42 Пітиріаз рожевий 

L43 Червоний плоский лишай  

L44 Інші папулосквамозні порушення 

L45* Папулосквамозні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Кропив’янка та еритема (L50-L54) 

L50 Кропив’янка 

L51 Еритема поліморфна 

L52 Еритема вузлувата 

L53 Інші еритематозні стани 

L54* Еритема при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, пов’язані з дією випромінювання (L55-L59) 

L55 Сонячний опік 

L56 Інші гострі зміни шкіри, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням 

L57 Зміни шкіри, спричинені хронічним впливом неіонізуючого випромінювання 

L58 Променевий (радіаційний) дерматит 

L59 Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з випромінюванням 

 

Ураження придатків шкіри (L60-L75) 

L60 Хвороби нігтів 

L62* Зміни нігтів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L63 Гніздова алопеція 

L64 Андрогенна алопеція 

L65 Інша нерубцева втрата волосся 

L66 Рубцева алопеція [рубцева втрата волосся] 

L67 Аномалії кольору волосся та волосяного стрижня 

L68 Гіпертрихоз 

L70 Вугри 

L71 Розацеа 

L72 Фолікулярні кісти шкіри та підшкірної клітковини 
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L73 Інші хвороби волосяних фолікулів 

L74 Хвороби мерокринних [екринних] потових залоз 

L75 Хвороби апокринних потових залоз 

 

Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L80-L99) 

L80 Вітиліго 

L81 Інші порушення пігментації 

L82 Себорейний кератоз 

L83 Чорний акантоз [acanthosis nigricans] 

L84 Мозолі та змозолілості 

L85 Інше епідермальне потовщення 

L86* Кератодермія при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

L87 Трансепідермальні проривні порушення 

L88 Піодермія гангренозна 

L89 Пролежень 

L90 Атрофічні ураження шкіри 

L91 Гіпертрофічні зміни шкіри 

L92 Гранулематозні зміни шкіри та підшкірної клітковини 

L93 Червоний вовчак 

L94 Інші локалізовані зміни сполучної тканини 

L95 Васкуліт, обмежений шкірою, не класифікований в інших рубриках 

L97 Виразка нижньої кінцівки, не класифікована в інших рубриках 

L98 Інші хвороби шкіри та підшкірної клітковини, не класифіковані в інших рубриках 

L99* Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

КЛАС 13 
 

ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ 

ТКАНИНИ (M00-M99) 
 

АРТРОПАТІЇ (M00-M25) 

 

Інфекційні артропатії (M00-M03) 

M00 Піогенний артрит 

M01* Пряме інфікування суглоба при інфекційних та паразитарних хворобах, 

класифікованих в інших рубриках 

M02 Реактивні артропатії 

M03* Постінфекційні та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

Запальні поліартропатії (M05-M14) 

M05 Серопозитивний ревматоїдний артрит 

M06 Інший ревматоїдний артрит 

M07* Псоріатична та ентеропатична артропатії 

M08 Ювенільний артрит 

M09* Ювенільний артрит при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M10 Подагра 

M11 Інші кристалічні артропатії 

M12 Інші специфічні артропатії 

M13 Інший артрит 

M14* Артропатії при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 
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Артрози (M15-M19) 

M15 Поліартроз 

M16 Коксартроз [артроз кульшового суглоба] 

M17 Гонартроз [артроз колінного суглоба] 

M18 Артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба 

M19 Інший артроз 

 

Інші ураження суглобів (M20-M25) 

M20 Набуті деформації пальців верхніх та нижніх кінцівок 

M21 Інші набуті деформації кінцівок 

M22 Ураження надколінка 

M23 Внутрішнє ураження колінного суглоба 

M24 Інші уточнені ураження суглобів 

M25 Інші ураження суглобів, не класифіковані в інших рубриках 

 

Системні хвороби сполучної тканини (M30-M36) 

M30 Вузликовий поліартеріїт та пов’язані стани 

M31 Інші некротизуючі васкулопатії 

M32 Системний червоний вовчак 

M33 Дерматополіміозит 

M34 Системний склероз 

M35 Інше системне ураження сполучної тканини 

M36* Системні ураження сполучної тканини при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

ДОРСОПАТІЇ (M40-M54) 

 

Деформуючі дорсопатії (M40-M43) 

M40 Кіфоз і лордоз 

M41 Сколіоз 

M42 Остеохондроз хребта 

M43 Інші деформуючі дорсопатії 

 

Спондилопатії (M45-M49) 

M45 Анкілозуючий спондиліт 

M46 Інші запальні спондилопатії 

M47 Спондильоз 

M48 Інші спондилопатії 

M49* Спондилопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Інші дорсопатії (M50-M54) 

M50 Ураження шийного диска 

M51 Інші ураження міжхребцевих дисків 

M53 Інші дорсопатії, не класифіковані в інших рубриках 

M54 Дорсалгія 

 

УРАЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН (M60-M79) 

 

Ураження м'язів (M60-M63) 

M60 Міозит 

M61 Кальцифікація та осифікація м'яза 

M62 Інші ураження м'яза 
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M63* Ураження м'язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Ураження синовіальної оболонки та сухожилка (M65-M68) 

M65 Синовіт та тендосиновіт 

M66 Спонтанний розрив синовіальної оболонки та сухожилка 

M67 Інші ураження синовіальної оболонки та сухожилка 

M68* Ураження синовіальної оболонки та сухожилка при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

 

Інші ураження м'яких тканин (M70-M79) 

M70 Ураження м'яких тканин, пов'язані з навантаженням, перевантаженням і тиском 

M71 Інші бурсопатії 

M72 Фібробластичні порушення 

M73* Ураження м'яких тканин при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M75 Ураження плеча 

M76 Ентезопатія нижньої кінцівки, за винятком стопи 

M77 Інші ентезопатії 

M79 Інші ураження м'якої тканини, не класифіковані в інших рубриках  

 

ОСТЕОПАТІЇ ТА ХОНДРОПАТІЇ (M80-M94) 

 

Порушення щільності та структури кістки (M80-M85) 

M80 Остеопороз із патологічним переломом 

M81 Остеопороз без патологічного перелому 

M82* Остеопороз при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

M83 Остеомаляція у дорослих 

M84 Порушення цілісності кістки 

M85 Інші порушення щільності та структури кістки 

 

Інші остеопатії (M86-M90) 

M86 Остеомієліт 

M87 Остеонекроз 

M88 Хвороба кісток Педжета [деформуючий остит] 

M89 Інші ушкодження кісток 

M90* Остеопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Хондропатії (M91-M94) 

M91 Ювенільний остеохондроз стегна та таза 

M92 Інший ювенільний остеохондроз 

M93 Інші остеохондропатії 

M94 Інші порушення хряща 

 

Інші порушення кістково-м'язової системи та сполучної тканини (M95-M99) 

M95 Інші набуті деформації кістково-м'язової системи та сполучної тканини 

M96 Післяпроцедурні порушення кістково-м'язової системи, не класифіковані в інших 

рубриках 

M99 Біомеханічні ушкодження, не класифіковані в інших рубриках 

 

КЛАС 14 
 

ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ (N00-N99) 
 



33 
 

Гломерулярні хвороби (N00-N08) 

N00 Гострий нефритичний синдром 

N01 Швидко прогресуючий нефритичний синдром 

N02 Рецидивуюча та персистуюча гематурія 

N03 Хронічний нефритичний синдром 

N04 Нефротичний синдром 

N05 Неуточнений нефритичний синдром  

N06 Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням 

N07 Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках 

N08* Гломерулярні порушення при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (N10-N16) 

N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 

N11 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит 

N12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий або хронічний 

N13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія 

N14 Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами та 

важкими металами 

N15 Інші тубулоінтерстиціальні хвороби нирок 

N16* Тубулоінтерстиціальні ураження нирок при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

Ниркова недостатність (N17-N19) 

N17 Гостра ниркова недостатність 

N18 Хронічна хвороба нирок 

N19 Неуточнена ниркова недостатність  

 

Сечокам'яна хвороба (N20-N23) 

N20 Камені нирки та сечовода 

N21 Камені нижнього відділу сечових шляхів 

N22* Камені сечових шляхів при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N23 Неуточнена ниркова колька  

 

Інші ураження нирки та сечовода (N25-N29) 

N25 Порушення внаслідок дисфункції канальців нирки 

N26 Зморщена нирка неуточненого ґенезу 

N27 Мала нирка невідомого ґенезу 

N28 Інші хвороби нирки та сечовода, не класифіковані в інших рубриках 

N29* Інші ураження нирки та сечовода при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

 

Інші хвороби сечовивідної системи (N30-N39) 

N30 Цистит 

N31 Нервово-м'язова дисфункція сечового міхура, не класифікована в інших рубриках 

N32 Інші ураження сечового міхура 

N33* Ураження сечового міхура при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N34 Уретрит та уретральний синдром 

N35 Стриктура сечівника  

N36 Інші хвороби сечівника  

N37* Ураження сечівника при хворобах, класифікованих в інших рубриках 

N39 Інші розлади сечовивідної системи 

 

Хвороби чоловічих статевих органів (N40-N51) 

N40 Гіперплазія передміхурової залози 
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N41 Запальні хвороби передміхурової залози 

N42 Інші хвороби передміхурової залози 

N43 Гідроцеле та сперматоцеле 

N44 Перекручування яєчка 

N45 Орхіт та епідидиміт 

N46 Чоловіче безпліддя 

N47 Надмірна крайня плоть, фімоз та парафімоз 

N48 Інші ураження статевого члена 

N49 Запальні ураження чоловічих статевих органів, не класифіковані в інших рубриках 

N50 Інші хвороби чоловічих статевих органів 

N51* Ураження чоловічих статевих органів при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

Ураження молочної залози (N60-N64) 

N60 Доброякісна дисплазія молочної залози 

N61 Запальні ураження молочної залози 

N62 Гіпертрофія молочної залози 

N63 Неуточнене утворення в молочній залозі  

N64 Інші ураження молочної залози 

 

Запальні хвороби органів малого таза у жінок (N70-N77) 

N70 Сальпінгіт та оофорит 

N71 Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки 

N72 Запальна хвороба шийки матки 

N73 Інші запальні хвороби органів малого таза у жінок 

N74* Запальні ураження органів малого таза у жінок при хворобах, класифікованих в 

інших рубриках 

N75 Хвороби бартолінової залози 

N76 Інше запалення піхви та вульви 

N77* Вульвовагінальні виразки та запалення при хворобах, класифікованих в інших 

рубриках 

 

Незапальні хвороби жіночих статевих органів (N80-N98) 

N80 Ендометріоз 

N81 Генітальний пролапс у жінок  

N82 Фістула статевих органів у жінок 

N83 Незапальні ураження яєчника, фаллопієвої труби та широкої зв'язки матки 

N84 Поліп жіночих статевих шляхів 

N85 Інші незапальні ураження матки, за винятком шийки матки 

N86 Ерозія та ектропіон шийки матки 

N87 Дисплазія шийки матки 

N88 Інші незапальні ураження шийки матки 

N89 Інші незапальні ураження піхви 

N90 Інші незапальні ураження вульви та промежини 

N91 Відсутня, мізерна та рідкісна менструація  

N92 Надмірна, часта та нерегулярна менструація 

N93 Інші патологічні кровотечі з матки та піхви 

N94 Біль та інші стани, пов'язані з жіночими статевими органами та менструальним 

циклом 

N95 Менопаузальні та інші перименопаузальні розлади 

N96 Звичне невиношування 

N97 Жіноче безпліддя 

N98 Ускладнення, пов'язані зі штучним заплідненням 
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Інші розлади сечостатевої системи (N99) 

N99 Післяпроцедурні ураження сечостатевої системи, не класифіковані в інших рубриках 

 

КЛАС 15 
 

ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-

O99) 
 

Вагітність з абортивним результатом (O00-O08) 

O00 Позаматкова вагітність 

O01 Пухирний занесок 

O02 Інші патологічні продукти запліднення 

O03 Спонтанний аборт 

O04 Медичний аборт 

O05 Інші види аборту 

O06 Неуточнений аборт  

O07 Невдала спроба аборту 

O08 Ускладнення внаслідок аборту, позаматкової вагітності та пухирного занеску 

 

Тривалість вагітності (O09) 

O09 Тривалість вагітності 

 

Набряк, протеїнурія та гіпертензія під час вагітності, пологів та у післяпологовому 

періоді (O10-O16) 

O10 Раніше існуюча гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий 

період 

O11 Преклампсія, на фоні хронічної гіпертензії 

O12 Гестаційний [зумовлений вагітністю] набряк та протеїнурія без гіпертензії 

O13 Гестаційна [зумовлена вагітністю] гіпертензія  

O14 Прееклампсія 

O15 Еклампсія 

O16 Неуточнена материнська гіпертензія 

 

Інші хвороби матері, пов’язані переважно з вагітністю (O20-O28) 

O20 Кровотеча в ранні терміни вагітності 

O21 Надмірне блювання під час вагітності 

O22 Венозні ускладнення під час вагітності 

O23 Інфекції сечостатевого тракту під час вагітності 

O24 Цукровий діабет під час вагітності 

O25 Недостатність харчування під час вагітності 

O26 Інші стани, переважно пов’язані з вагітністю, при яких матері потребують допомоги 

O28 Відхилення від норми, виявлені при антенатальному обстеженні матері 

 

Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення пологів, які вимагають 

надання медичної допомоги матері (O30-O48) 

O30 Багатоплідна вагітність 

O31 Ускладнення, характерні для багатоплідної вагітності 

O32 Медична допомога матері при неправильному передлежанні плода, відомому чи 

передбачуваному 

O33 Медична допомога матері при невідповідності розмірів таза і плода, відомій чи 

передбачуваній 



36 
 

O34 Медична допомога матері при відомих чи передбачуваних аномаліях органів таза 

O35 Медична допомога матері при відомій або передбачуваній аномалії та ушкодженні 

плода 

O36 Медична допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних 

станах плода 

O40 Полігідрамніон 

O41 Інші розлади, пов’язані з амніотичною рідиною та плодовими оболонками  

O42 Передчасний розрив плодових оболонок 

O43 Патологічні стани плаценти 

O44 Передлежання плаценти 

O45 Передчасне відшарування плаценти [відокремлення плаценти] 

O46 Допологова кровотеча, не класифікована в інших рубриках 

O47 Хибні перейми 

O48 Переношена вагітність 

 

Ускладнення пологів (O60-O75) 

O60 Передчасні пологи та розродження 

O61 Невдала спроба індукції пологів 

O62 Порушення сили пологів 

O63 Затяжні пологи 

O64 Пологи та розродження утруднені внаслідок неправильного положення або 

передлежання плода 

O65 Утруднені пологи внаслідок аномалії таза матері 

O66 Інші утруднені пологи 

O67 Пологи та розродження, ускладнені кровотечею під час пологів, не класифіковані в 

інших рубриках 

O68 Пологи та розродження, ускладнені дистресом плода [стресом] 

O69 Пологи та розродження, ускладнені патологічним станом пуповини 

O70 Розрив промежини під час розродження 

O71 Інша акушерська травма 

O72 Післяпологова кровотеча 

O73 Затримка плаценти та плодових оболонок без кровотечі 

O75 Інші ускладнення пологів та розродження, не класифіковані в інших рубриках 

 

Розродження (O80-O84) 

O80 Пологи одноплідні, спонтанне розродження 

O81 Пологи одноплідні, розродження з допомогою щипців або вакуумного екстрактора 

O82 Пологи одноплідні, розродження з допомогою кесарева розтину 

O83 Пологи одноплідні, розродження з іншими видами акушерської допомоги 

O84 Багатоплідні пологи  

 

Ускладнення, пов’язані переважно з післяпологовим періодом (O85-O92) 

O85 Післяпологовий сепсис 

O86 Інші післяпологові інфекції 

O87 Венозні ускладнення у післяпологовому періоді 

O88 Акушерська емболія 

O90 Ускладнення післяпологового періоду, не класифіковані в інших рубриках 

O91 Інфекції молочної залози, пов'язані з пологами 

O92 Інші ураження молочної залози та розлади лактації, пов'язані з пологами 

 

Інші акушерські стани, не класифіковані в інших рубриках (O94-O99) 

O94 Наслідки ускладнень під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді 

O95 Акушерська смерть матері з неуточненої причини 



37 
 

O96 Смерть матері з будь-якої акушерської причини після 42 діб, але до року після 

розродження 

O97 Смерть матері від наслідків акушерських причин 

O98 Інфекційні та паразитарні хвороби матері, класифіковані в інших рубриках, та що 

ускладнюють вагітність, пологи та післяпологовий період 

O99 Інші хвороби матері, класифіковані в інших рубриках, які ускладнюють вагітність, 

пологи та післяпологовий період 

 

КЛАС 16 
 

ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ 

ПЕРІОДІ  (P00-P96) 
 

Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами матері, та ускладненнями 

вагітності, пологів та розродження (P00-P04) 

P00 Ураження плода та новонародженого, обумовлені станами матері, які можуть бути 

не пов'язані з теперішньою вагітністю 

P01 Ураження плода та новонародженого, обумовлені ускладненнями вагітності у матері 

P02 Ураження плода та новонародженого, обумовлені ускладненнями з боку плаценти, 

пуповини та плодових оболонок 

P03 Ураження плода та новонародженого, обумовлені іншими ускладненнями пологів та 

розродження 

P04 Ураження плода та новонародженого, обумовлені впливом шкідливих речовин, які 

надходять через плаценту або грудне молоко 

 

Розлади, пов’язані з тривалістю вагітності та розміром плода (P05-P08) 

P05 Сповільнений ріст та недостатність харчування плода 

P07 Розлади, пов'язані зі скороченою вагітністю та низькою масою тіла при народженні, 

не класифіковані в інших рубриках 

P08 Розлади, пов'язані з подовженою вагітністю та великою масою тіла при народженні 

 

Пологові травми (P10-P15) 

P10 Розрив внутрішньочерепних тканин та кровотеча, внаслідок пологової травми 

P11 Інші пологові травми центральної нервової системи 

P12 Пологове ушкодження волосистої частини голови 

P13 Пологове ушкодження скелета 

P14 Пологове ушкодження периферичної нервової системи 

P15 Інші пологові травми 

 

Розлади дихальної та серцево-судинної системи, що виникають у перинатальному 

періоді (P20-P29) 

P20 Внутрішньоутробна гіпоксія 

P21 Асфіксія при народженні 

P22 Дихальний розлад (дистрес) у новонародженого 

P23 Вроджена пневмонія 

P24 Синдроми неонатальної аспірації  

P25 Синдром витоку повітря, що виникає у перинатальному періоді 

P26 Легенева кровотеча, що виникає у перинатальному періоді 

P27 Хронічна респіраторна хвороба, що виникає у перинатальному періоді 

P28 Інші респіраторні стани, що виникають у перинатальному періоді 

P29 Серцево-судинні розлади, що виникають у перинатальному періоді 
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Інфекційні хвороби, характерні для перинатального періоду (P35-P39) 

P35 Вроджені вірусні хвороби 

P36 Бактеріальний сепсис новонародженого 

P37 Інші вроджені інфекційні та паразитарні хвороби 

P38 Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї 

P39 Інші інфекційні хвороби, специфічні для перинатального періоду 

 

Геморагічні та гематологічні порушення у плода та новонародженого (P50-P61) 

P50 Втрата крові у плода 

P51 Кровотеча з пуповини у новонародженого 

P52 Внутрішньочерепний нетравматичний крововилив у плода та новонародженого 

P53 Геморагічна хвороба у плода та новонародженого 

P54 Інші неонатальні кровотечі 

P55 Гемолітична хвороба у плода та новонародженого 

P56 Водянка плода внаслідок гемолітичної хвороби 

P57 Ядерна жовтяниця 

P58 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інших видів надмірного гемолізу 

P59 Жовтяниця у новонародженого внаслідок інших та неуточнених причин 

P60 Розсіяна внутрiшньосудинна коагуляція у плода та новонародженого 

P61 Інші перинатальні гематологічні порушення 

 

Транзиторні ендокринні розлади та порушення обміну речовин, характерні для плода 

та новонародженого (P70-P74) 

P70 Транзиторні порушення вуглеводного обміну, специфічні для плода та 

новонародженого 

P71 Транзиторні неонатальні порушення обміну кальцію та магнію  

P72 Інші транзиторні неонатальні ендокринні порушення 

P74 Інші транзиторні порушення електролітів та обміну речовин у новонародженого 

 

Розлади системи травлення у плода та новонародженого (P75-P78) 

P75* Меконієвий ілеус при кістозному фіброзі (E84.1†) 

P76 Інші види непрохідності кишок у новонародженого 

P77 Некротизуючий ентероколіт у плода та новонародженого 

P78 Інші розлади системи травлення у перинатальному періоді 

 

Стани, що стосуються зовнішнього покриву та терморегуляції у плода та 

новонародженого (P80-P83) 

P80 Гіпотермія у новонародженого 

P81 Інші порушення терморегуляції у новонародженого 

P83 Інші стани зовнішнього покриву, специфічні для плода та новонародженого 

 

Інші розлади, що виникають у перинатальному періоді (P90-P96) 

P90 Судоми у новонародженого 

P91 Інші розлади церебрального статусу у новонародженого 

P92 Проблеми вигодовування новонародженого 

P93 Реакції та інтоксикації, обумовлені лікарськими засобами, призначеними для плода 

та новонародженого 

P94 Порушення м'язового тонусу у новонародженого 

P95 Смерть плода від неуточненої причини 

P96 Інші стани, що виникають у перинатальному періоді 

 

КЛАС 17 
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ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА 

ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ (Q00-Q99) 
 

Вроджені вади розвитку нервової системи (Q00-Q07) 

Q00 Аненцефалія та подібні вади розвитку 

Q01 Енцефалоцеле 

Q02 Мікроцефалія 

Q03 Вроджена гідроцефалія 

Q04 Інші вроджені вади розвитку мозку 

Q05 Spina bifida [неповне закриття хребтового каналу] 

Q06 Інші вроджені вади розвитку спинного мозку 

Q07 Інші вроджені вади розвитку нервової системи 

 

Вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї (Q10-Q18) 

Q10 Вроджені вади розвитку повіки, сльозового апарата та очної ямки 

Q11 Анофтальм, мікрофтальм та макрофтальм 

Q12 Вроджені вади розвитку кришталика 

Q13 Вроджені вади розвитку переднього сегмента ока 

Q14 Вроджені вади розвитку заднього сегмента ока 

Q15 Інші вроджені вади розвитку ока 

Q16 Вроджені вади розвитку вуха, що спричиняють зниження слуху 

Q17 Інші вроджені вади розвитку вуха 

Q18 Інші вроджені вади розвитку обличчя та шиї 

 

Вроджені вади розвитку системи кровообігу (Q20-Q28) 

Q20 Вроджені вади розвитку порожнин серця та з’єднань 

Q21 Вроджені вади розвитку серцевої перегородки 

Q22 Вроджені вади розвитку клапана легеневої артерії та тристулкового клапана 

Q23 Вроджені вади розвитку аортального та мітрального клапанів 

Q24 Інші вроджені вади розвитку серця 

Q25 Вроджені вади розвитку магістральних артерій 

Q26 Вроджені вади розвитку магістральних вен 

Q27 Інші вроджені вади розвитку периферичної судинної системи 

Q28 Інші вроджені вади розвитку системи кровообігу 

 

Вроджені вади розвитку органів дихання  (Q30-Q34) 

Q30 Вроджені вади розвитку носа 

Q31 Вроджені вади розвитку гортані 

Q32 Вроджені вади розвитку трахеї та бронхів 

Q33 Вроджені вади розвитку легень 

Q34 Інші вроджені вади розвитку органів дихання 

 

Щілина губи та щілина піднебіння (Q35-Q36) 

Q35 Щілина піднебіння [вовча паща] 

Q36 Щілина губи [заяча губа] 

 

Інші вроджені вади розвитку органів травлення (Q38-Q45) 

Q38 Інші вроджені вади розвитку язика, рота та глотки 

Q39 Вроджені вади розвитку стравоходу 

Q40 Інші вроджені вади розвитку верхнього відділу травного тракту 

Q41 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки 

Q42 Вроджені відсутність, атрезія та стеноз товстої кишки 
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Q43 Інші вроджені вади розвитку кишок 

Q44 Вроджені вади розвитку жовчного міхура, жовчних проток та печінки 

Q45 Інші вроджені вади розвитку органів травлення 

 

Вроджені вади розвитку статевих органів (Q50-Q56) 

Q50 Вроджені вади розвитку яєчників, маткових (фаллопієвих) труб та широких зв'язок 

Q51 Вроджені вади розвитку тіла та шийки матки 

Q52 Інші вроджені вади розвитку жіночих статевих органів  

Q53 Неопущення яєчка 

Q54 Гіпоспадія 

Q55 Інші вроджені вади розвитку чоловічих статевих органів 

Q56 Невизначеність статі та псевдогермафродитизм 

 

Вроджені вади розвитку сечовивідної системи  (Q60-Q64) 

Q60 Агенезія та інші редукційні дефекти нирки 

Q61 Кістозна хвороба нирок 

Q62 Вроджені порушення прохідності ниркової миски та вроджені вади розвитку 

сечовода 

Q63 Інші вроджені вади розвитку нирки 

Q64 Інші вроджені вади розвитку сечовивідної системи 

 

Вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи  (Q65-Q79) 

Q65 Вроджені деформації стегна 

Q66 Вроджені деформації стопи 

Q67 Вроджені кістково-м'язові деформації голови, обличчя, хребта та грудної клітки 

Q68 Інші вроджені кістково-м'язові деформації 

Q69 Полідактилія 

Q70 Синдактилія 

Q71 Дефекти, що спричинюють укорочення верхньої кінцівки 

Q72 Дефекти, що спричинюють укорочення нижньої кінцівки 

Q73 Дефекти, що спричинюють укорочення неуточненої кінцівки 

Q74 Інші вроджені вади розвитку кінцівок 

Q75 Інші вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя 

Q76 Вроджені вади розвитку хребта та кісток грудної клітки 

Q77 Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта 

Q78 Інші остеохондродисплазії 

Q79 Вроджені вади розвитку кістково-м'язової системи, не класифіковані в інших 

рубриках 

 

Інші вроджені вади розвитку (Q80-Q89) 

Q80 Вроджений іхтіоз 

Q81 Бульозний епідермоліз  

Q82 Інші вроджені вади розвитку шкіри 

Q83 Вроджені вади розвитку молочної залози 

Q84 Інші вроджені вади розвитку зовнішнього покриву 

Q85 Факоматози, не класифіковані в інших рубриках 

Q86 Синдроми вроджених вад розвитку, обумовлені відомими екзогенними факторами, 

не класифіковані в інших рубриках 

Q87 Інші уточнені синдроми вроджених вад розвитку, що охоплюють кілька систем 

Q89 Інші вроджені вади розвитку, не класифіковані в інших рубриках 

 

Хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках (Q90-Q99) 

Q90 Синдром Дауна 
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Q91 Синдром Едвардса та синдром Патау 

Q92 Інші трисомії та часткові трисомії аутосом, не класифіковані в інших рубриках 

Q93 Моносомії та делеції аутосом, не класифіковані в інших рубриках 

Q95 Збалансовані перебудови та структурні маркери, не класифіковані в інших рубриках 

Q96 Синдром Тернера 

Q97 Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших 

рубриках 

Q98 Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших 

рубриках 

Q99 Інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках 

 

КЛАС 18 
 

СИМПТОМИ, ОЗНАКИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, 

ВИЯВЛЕНІ ПРИ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ 

РУБРИКАХ (R00-R99) 
 

Симптоми та ознаки, що відносяться до системи кровообігу та органів дихання (R00-

R09) 

R00 Порушення серцевого ритму 

R01 Серцеві шуми та інші серцеві звуки 

R02 Гангрена, не класифікована в інших рубриках 

R03 Анормальні показники кров'яного тиску за відсутності діагнозу захворювання 

R04 Кровотеча з дихальних шляхів 

R05 Кашель 

R06 Розлади дихання 

R07 Біль у горлі та в грудній клітці 

R09 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до системи кровообігу та органів дихання 

 

Симптоми та ознаки, що відносяться до органів травлення та черевної порожнини 

(R10-R19) 

R10 Біль у ділянці живота та таза 

R11 Нудота та блювання 

R12 Печія 

R13 Дисфагія 

R14 Метеоризм та пов’язані з ним стани 

R15 Нетримання калу 

R16 Гепатомегалія та спленомегалія, не класифіковані в інших рубриках 

R17 Неуточнена жовтяниця 

R18 Асцит 

R19 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до органів травлення та черевної 

порожнини 

 

Симптоми та ознаки, що відносяться до шкіри та підшкірної клітковини (R20-R23) 

R20 Порушення чутливості шкіри 

R21 Висип та інші неспецифічні висипи на шкірі 

R22 Локалізоване опухання, ущільнення або припухлість шкіри та підшкірної клітковини 

R23 Інші зміни шкіри 
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Симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м'язової системи (R25-

R29) 

R25 Анормальні мимовільні рухи 

R26 Порушення ходи та рухливості 

R27 Інше порушення координації 

R29 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-м'язової систем 

 

Симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення (R30-R39) 

R30 Біль, пов'язаний із сечовипусканням 

R31 Гематурія неуточнена  

R32 Нетримання сечі, неуточнене 

R33 Затримка сечі 

R34 Анурія та олігурія 

R35 Поліурія 

R36 Виділення з сечівника 

R39 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до системи сечовиділення  

 

Симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей, сприйняття, 

емоційного стану та поведінки (R40-R46) 

R40 Сонливість, ступор та кома 

R41 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до пізнавальних здібностей та 

усвідомлення 

R42 Запаморочення та порушення рівноваги тіла 

R43 Розлади нюху та смаку 

R44 Інші симптоми та ознаки, що відносяться до загального відчуття та сприйняття 

R45 Симптоми та ознаки, що відносяться до емоційного стану 

R46 Симптоми та ознаки, що відносяться до зовнішнього вигляду та поведінки 

 

Симптоми та ознаки, що відносяться до мови та голосу (R47-R49) 

R47 Розлади мови, не класифіковані в інших рубриках 

R48 Дислексія та інші порушення функції розпізнавання та розуміння символів та знаків, 

не класифіковані в інших рубриках 

R49 Розлади голосу 

 

Загальні симптоми та ознаки (R50-R69) 

R50 Лихоманка іншого та невідомого походження 

R51 Головний біль 

R52 Біль, не класифікований в інших рубриках 

R53 Нездужання та втома 

R54 Старість 

R55 Непритомність [синкопе] та колапс 

R56 Судоми, не класифіковані в інших рубриках 

R57 Шок, не класифікований в інших рубриках 

R58 Геморагія, не класифікована в інших рубриках 

R59 Збільшення лімфатичних вузлів 

R60 Набряк, не класифікований в інших рубриках 

R61 Гіпергідроз 

R62 Затримка очікуваного нормального фізіологічного розвитку 

R63 Симптоми та ознаки, пов'язані з прийомом їжі та рідини 

R64 Кахексія 

R65 Синдром системної запальної відповіді (ССЗВ) 

R68 Інші загальні симптоми та ознаки 

R69 Невідомі та неуточнені причини захворювання 
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Відхилення від норми, виявлені при дослідженні крові, якщо діагноз хвороби не 

встановлено (R70-R79)  

R70 Збільшена швидкість осідання еритроцитів та порушення в'язкості плазми 

R71 Аномалія еритроцитів [червоних кров’яних тілець] 

R72 Аномалія лейкоцитів [білих кров’яних тілець], не класифікована в інших рубриках 

R73 Підвищений рівень глюкози в крові 

R74 Відхилення від норми рівня ферментів у сироватці крові 

R75 Лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] 

R76 Інші відхилення від норми імунологічних показників сироватки крові 

R77 Інші відхилення від норми білків плазми 

R78 Виявлення лікарських засобів та інших речовин, в нормі не присутніх в крові 

R79 Інші відхилення від норми показників хімічного складу крові 

 

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі, якщо діагноз хвороби не 

встановлено (R80-R82) 

R80 Ізольована протеїнурія 

R81 Глюкозурія 

R82 Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі 

 

Відхилення від норми, виявлені при дослідженні інших рідин, субстанцій та тканин 

організму, якщо діагноз хвороби не встановлено (R83-R89) 

R83 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні спинномозкової рідини 

R84 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з органів дихання та грудної 

клітки 

R85 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з органів травлення та 

черевної порожнини 

R86 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з чоловічих статевих органів 

R87 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з жіночих статевих органів 

R89 Відхилення від норми, виявлені при дослідженні проб з інших органів, систем і 

тканин 

 

Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень та 

функціональних дослідженнях, якщо діагноз хвороби не встановлено (R90-R94) 

R90 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження центральної нервової системи 

R91 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження легень 

R92 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження молочної залози 

R93 Відхилення від норми, виявлені при отриманні діагностичних зображень під час 

дослідження інших частин тіла 

R94 Відхилення від норми, виявлені під час проведення функціональних досліджень 

 

Неточно визначені та невідомі причини смерті (R95-R99) 

R95 Синдром раптової смерті немовляти 

R96 Інша раптова смерть з невідомої причини 

R98 Смерть без свідків 

R99 Інші неточно визначені та неуточнені причини смерті 

 

КЛАС 19 
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ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ 

ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН (S00-T98) 
 

Травми голови (S00-S09) 

S00 Поверхнева травма голови 

S01 Відкрита рана голови 

S02 Перелом кісток черепа та обличчя 

S03 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок голови 

S04 Травма черепних нервів 

S05 Травма ока та очниці 

S06 Внутрішньочерепна травма 

S07 Розтрощення (роздавлювання) голови 

S08 Травматична ампутація частини голови 

S09 Інші та неуточнені травми голови 

 

Травми шиї (S10-S19) 

S10 Поверхнева травма шиї 

S11 Відкрита рана шиї 

S12 Перелом шиї 

S13 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок у ділянці шиї 

S14 Травма нервів та спинного мозку у ділянці шиї 

S15 Травма кровоносних судин у ділянці шиї 

S16 Травма м’яза та сухожилка у ділянці шиї 

S17 Розтрощення (роздавлювання) шиї 

S18 Травматична ампутація у ділянці шиї 

S19 Інші та неуточнені травми шиї 

 

Травми грудної клітки (S20-S29) 

S20 Поверхнева травма грудної клітки 

S21 Відкрита рана грудної клітки 

S22 Перелом ребер, грудини та грудного відділу хребта 

S23 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок грудної клітки 

S24 Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі 

S25 Травма кровоносних судин грудного відділу 

S26 Травма серця 

S27 Травма інших та неуточнених органів грудної порожнини 

S28 Розтрощення (роздавлювання) грудної клітки та травматична ампутація частини 

грудної клітки 

S29 Інші та неуточнені травми грудної клітки 

 

Травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу хребта та таза (S30-S39) 

S30 Поверхнева травма живота, нижньої частини спини та таза 

S31 Відкрита рана живота, нижньої частини спини та таза 

S32 Перелом поперекового відділу хребта та кісток таза 

S33 Вивих, розтягнення та перенапруження суглобів та зв'язок поперекового відділу 

хребта та таза 

S34 Травма нервів поперекового відділу спинного мозку та нервів у ділянці живота, 

нижньої частини спини та таза 

S35 Травма кровоносних судин у ділянці живота, нижньої частини спини та таза 

S36 Травма органів черевної порожнини 

S37 Травма органів сечовиділення та органів малого таза 
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S38 Розтрощення (роздавлювання) та травматична ампутація частини живота, нижньої 

частини спини та таза 

S39 Інші та неуточнені травми живота, нижньої частини спини та таза 

 

Травми плеча та плечового поясу (S40-S49) 

S40 Поверхнева травма плеча та плечового поясу 

S41 Відкрита рана плеча та плечового поясу 

S42 Перелом плеча та кісток плечового поясу 

S43 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок плечового поясу 

S44 Травма нервів у ділянці плеча та плечового поясу 

S45 Травма кровоносних судин у ділянці плеча та плечового поясу 

S46 Травма м’яза та сухожилка у ділянці плеча та плечового поясу 

S47 Розтрощення (роздавлювання) плеча та плечового поясу 

S48 Травматична ампутація плеча та плечового поясу 

S49 Інші та неуточнені травми плеча та плечового поясу 

 

Травми ліктя та передпліччя (S50-S59) 

S50 Поверхнева травма передпліччя 

S51 Відкрита рана передпліччя 

S52 Перелом кісток передпліччя 

S53 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок ліктя 

S54 Травма нервів у ділянці передпліччя 

S55 Травма кровоносних судин у ділянці передпліччя 

S56 Травма м’яза та сухожилка у ділянці передпліччя 

S57 Розтрощення (роздавлювання) передпліччя 

S58 Травматична ампутація передпліччя 

S59 Інші та неуточнені травми передпліччя 

 

Травми зап’ястка та кисті (S60-S69) 

S60 Поверхнева травма зап’ястка та кисті 

S61 Відкрита рана зап’ястка та кисті 

S62 Перелом у ділянці зап’ястка та кисті 

S63 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок у ділянці зап’ястка та кисті 

S64 Травма нервів у ділянці зап’ястка та кисті 

S65 Травма кровоносних судин у ділянці зап’ястка та кисті 

S66 Травма м’яза та сухожилка у ділянці зап’ястка та кисті 

S67 Розтрощення (роздавлювання) зап’ястка та кисті 

S68 Травматична ампутація зап’ястка та кисті 

S69 Інші та неуточнені травми зап’ястка та кисті 

 

Травми ділянки кульшового суглоба та стегна (S70-S79) 

S70 Поверхнева травма ділянки кульшового суглоба та стегна 

S71 Відкрита рана ділянки кульшового суглоба та стегна 

S72 Перелом стегнової кістки 

S73 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок стегна  

S74 Травма нервів у ділянці кульшового суглоба та стегна 

S75 Травма кровоносних судин у ділянці кульшового суглоба та стегна 

S76 Травма м’яза та сухожилка ділянки кульшового суглоба та стегна 

S77 Розтрощення (роздавлювання) ділянки кульшового суглоба та стегна 

S78 Травматична ампутація ділянки кульшового суглоба та стегна 

S79 Інші та неуточнені травми ділянки кульшового суглоба та стегна 

 

Травми коліна та гомілки (S80-S89) 
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S80 Поверхнева травма гомілки 

S81 Відкрита рана гомілки 

S82 Перелом кісток гомілки, включаючи гомілковостопний суглоб 

S83 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок коліна 

S84 Травма нервів у ділянці гомілки 

S85 Травма кровоносних судин у ділянці гомілки 

S86 Травма м’яза та сухожилка у ділянці гомілки 

S87 Розтрощення (роздавлювання) гомілки 

S88 Травматична ампутація гомілки 

S89 Інші та неуточнені травми гомілки 

 

Травми ділянки гомілковостопного суглоба та стопи (S90-S99) 

S90 Поверхнева травма ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

S91 Відкрита рана ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

S92 Перелом стопи, за винятком перелому гомілковостопного суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та деформація суглобів та зв'язок у ділянці гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94 Травма нервів у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

S95 Травма кровоносних судин у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

S96 Травма м’яза та сухожилка у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

S97 Розтрощення (роздавлювання) гомілковостопного суглоба та стопи 

S98 Травматична ампутація у ділянці гомілковостопного суглоба та стопи 

S99 Інші та неуточнені травми гомілковостопного суглоба та стопи 

 

Травми численних ділянок тіла (T00-T07) 

T00 Поверхневі травми численних ділянок тіла 

T01 Відкриті рани численних ділянок тіла 

T02 Переломи численних ділянок тіла 

T03 Вивихи, розтягнення та перенапруження численних ділянок тіла 

T04 Розтрощення (роздавлювання) численних ділянок тіла 

T05 Травматичні ампутації численних ділянок тіла 

T06 Інші травми численних ділянок тіла, не класифіковані в інших рубриках 

T07 Множинні травми, неуточнені 

 

Травми неуточненої частини тулуба, кінцівки або іншої ділянки тіла (T08-T14) 

T08 Перелом хребта, рівень неуточнений 

T09 Інші пошкодження хребта та тулуба, рівень неуточнений 

T10 Перелом верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

T11 Інші травми верхньої кінцівки, рівень неуточнений 

T12 Перелом нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

T13 Інші травми нижньої кінцівки, рівень неуточнений 

T14 Травма неуточненої ділянки тіла 

 

Наслідки проникнення стороннього тіла через природний отвір (T15-T19) 

T15 Стороннє тіло в зовнішній частині ока 

T16 Стороннє тіло у вусі 

T17 Стороннє тіло в органах дихання 

T18 Стороннє тіло у травному каналі 

T19 Стороннє тіло в органах сечостатевої системи 

 

ОПІКИ (T20-T31) 

 

Опіки зовнішньої поверхні тіла, з уточненою локалізацією (T20-T25) 
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T20 Опік голови та шиї 

T21 Опік тулуба 

T22 Опік ділянки плечового поясу та верхньої кінцівки, за винятком зап’ястка та кисті 

T23 Опік зап’ястка та кисті 

T24 Опік ділянки кульшового суглоба та нижньої кінцівки, за винятком 

гомілковостопного суглоба та стопи 

T25 Опік ділянки гомілковостопного суглоба та стопи 

 

Опіки ока та внутрішніх органів (T26-T28) 

T26 Опік ока та його придатків 

T27 Опік дихальних шляхів 

T28 Опік інших внутрішніх органів 

 

Опіки численних та неуточнених ділянок тіла (T29-T31) 

T29 Опіки численних ділянок тіла 

T30 Опік неуточненої ділянки тіла 

T31 Опіки, класифіковані відповідно до площі ураженої поверхні тіла 

 

Обмороження (T33-T35) 

T33 Поверхневе обмороження 

T34 Обмороження з некрозом тканин 

T35 Обмороження численних ділянок тіла та неуточнене обмороження 

 

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними речовинами (T36-

T50) 

T36 Отруєння антибіотиками системного призначення 

T37 Отруєння іншими протимікробними та протипаразитарними засобами системного 

призначення 

T38 Отруєння гормонами та їх синтетичними замінниками та антагоністами, не 

класифіковане в інших рубриках 

T39 Отруєння неопіоїдними анальгезивними, жарознижувальними та 

протиревматичними засобами 

T40 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами 

T41 Отруєння анестезуючими засобами та терапевтичними газами 

T42 Отруєння протиепілептичними, седативно-снодійними та протипаркінсонічними 

лікувальними засобами 

T43 Отруєння психотропними препаратами, не класифіковані в інших рубриках 

T44 Отруєння препаратами, які діють переважно на вегетативну нервову систему 

T45 Отруєння переважно системними та гематологічними препаратами, не класифіковані 

в інших рубриках 

T46 Отруєння засобами, які діють переважно на серцево-судинну систему 

T47 Отруєння засобами, які діють переважно на шлунково-кишковий тракт 

T48 Отруєння засобами, що діють переважно на гладкі та скелетні м’язи та органи 

дихання 

T49 Отруєння препаратами, що діють переважно на шкіру та слизові оболонки, а також 

засобами, які використовуються в офтальмологічній, оториноларингологічній та 

стоматологічній практиці 

T50 Отруєння дiуретиками іншими та неуточненими лікувальними засобами, 

медикаментами та біологічними препаратами 

 

Токсична дія речовин переважно немедичного призначення (T51-T65) 

T51 Токсична дія алкоголю 

T52 Токсична дія органічних розчинників 
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T53 Токсична дія галогенопохідних летких та ароматичних вуглеводнів 

T54 Токсична дія роз'їдаючих речовин 

T55 Токсична дія мила та детергентів 

T56 Токсична дія металів 

T57 Токсична дія інших неорганічних речовин 

T58 Токсична дія оксиду вуглецю 

T59 Токсична дія інших газів, димів та випарів 

T60 Токсична дія пестицидів 

T61 Токсична дія отруйних речовин, вжитих разом з морепродуктами 

T62 Токсична дія інших отруйних речовин, що містяться в спожитих продуктах 

харчування 

T63 Токсична дія, спричинена контактом з отруйними тваринами 

T64 Токсична дія афлатоксину та інших мікотоксинів, що забруднюють продукти 

харчування 

T65 Токсична дія інших та неуточнених речовин 

 

Інші та неуточнені наслідки дії зовнішніх причин (T66-T78) 

T66 Неуточнена дія радіації 

T67 Впливи високих температур та світла 

T68 Гіпотермія 

T69 Інші впливи низької температури 

T70 Впливи атмосферного тиску та тиску води 

T71 Асфіксія 

T73 Впливи інших форм несприятливого впливу [депривації] 

T74 Синдром жорстокого поводження 

T75 Впливи інших зовнішніх причин 

T78 Шкідливі впливи, не класифіковані в інших рубриках 

 

Деякі ранні ускладнення травми (T79) 

T79 Деякі ранні ускладнення травми, не класифіковані в інших рубриках 

 

Ускладнення внаслідок хірургічних операцій та медичних процедур, не класифіковані в 

інших рубриках (T80-T88) 

T80 Ускладнення внаслідок інфузії, трансфузії та терапевтичної ін’єкції 

T81 Ускладнення, викликані процедурами, не класифіковані в інших рубриках 

T82 Ускладнення, пов’язані з серцевими та судинними протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

T83 Ускладнення, пов’язані з сечостатевими протезними пристроями, імплантатами та 

трансплантатами 

T84 Ускладнення, пов’язані з внутрішніми ортопедичними протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

T85 Ускладнення, пов’язані з іншими внутрішніми протезними пристроями, 

імплантатами та трансплантатами 

T86 Відмирання та відторгнення трансплантованих органів та тканин 

T87 Ускладнення, характерні для реплантації та ампутації 

T88 Інші ускладнення після хірургічного та терапевтичного втручання, не класифіковані 

в інших рубриках 

 

Інші ускладнення після травм, не класифіковані в інших рубриках (T89) 

T89 Інші уточнені ускладнення після травм 

 

Наслідки травм, отруєнь та дії інших зовнішніх причин (T90-T98) 

T90 Наслідки травми голови 
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T91 Наслідки травми шиї та тулуба 

T92 Наслідки травми верхньої кінцівки 

T93 Наслідки травми нижньої кінцівки 

T94 Наслідки травм багатьох та неуточнених ділянок тіла 

T95 Наслідки опіків та обморожень 

T96 Наслідки отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними 

препаратами 

T97 Наслідки токсичного впливу речовин, переважно немедичного походження 

T98 Наслідки впливу інших та неуточнених зовнішніх причин 

 

КЛАС 20 
 

ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ 

(U50-Y98) 
 

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ (U50-U73) 

 

Під час заняття спортом та відпочинку (U50-U72) 

U50 Командна спортивна гра з м’ячем 

U51 Командна спортивна гра з битою або ключкою 

U52 Командні водні види спорту 

U53 Човновий спорт 

U54 Індивідуальні водні види спорту 

U55 Види спорту на льоду та на снігу 

U56 Індивідуальні атлетичні заняття 

U57 Акробатика 

U58 Спортивно-художні заняття 

U59 Ракеткові види спорту 

U60 Стрілецький спорт та спортивне змагання, яке передбачає влучення у ціль  

U61 Контактні види спорту 

U62 Силові види спорту 

U63 Кінний спорт 

U64 Екстремальні види спорту 

U65 Моторні види спорту 

U66 Немоторні види спорту 

U67 Багатоборство 

U68 Повітряні види спорту 

U69 Інші шкільні спортивно-оздоровчі заходи 

U70 Інші уточнені види спорту та виконання вправ 

U71 Неуточнені види спорту та виконання вправ 

U72 Види дозвілля, не класифіковані в інших рубриках 

 

Під час інших фізичних занять (U73) 

U73 Інша фізична активність 

 

Внутрішньолікарняні інфекції (U90) 

U90 Внутрішньолікарняні інфекції 

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ (V00-X59) 

 

Транспортні нещасні випадки (V00-V99) 
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Пішохід, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку (V00-V09) 

V00 Пішохід, травмований при зіткненні з засобом пересування пішоходів 

V01 Пішохід, травмований при зіткненні з велосипедом 

V02 Пішохід, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним 

засобом 

V03 Пішохід, травмований при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним 

автомобілем типу «пікап» або фургоном 

V04 Пішохід, травмований при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи 

автобусом 

V05 Пішохід, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним 

засобом 

V06 Пішохід, травмований при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 

V09 Пішохід, травмований при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

Велосипедист, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку (V10-V19) 

V10 Велосипедист, травмований при зіткненні з пішоходом або твариною 

V11 Велосипедист, травмований при зіткненні з іншим велосипедом 

V12 Велосипедист, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним 

транспортним засобом 

V13 Велосипедист, травмований при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним 

автомобілем типу «пікап» або фургоном 

V14 Велосипедист, травмований при зіткненні з важким вантажним транспортним 

засобом чи автобусом 

V15 Велосипедист, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним 

транспортним засобом 

V16 Велосипедист, травмований при зіткненні з іншим немоторним транспортним 

засобом 

V17 Велосипедист, травмований при зіткненні з зафіксованим або стаціонарним об’єктом  

V18 Велосипедист, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку без 

зіткнення 

V19 Велосипедист, травмований при інших та неуточнених транспортних нещасних 

випадках 

 

Мотоцикліст, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку (V20-V29) 

V20 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з пішоходом або твариною 

V21 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з велосипедом 

V22 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з дво- або триколісним моторним 

транспортним засобом 

V23 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним 

автомобілем типу «пікап» або фургоном 

V24 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з важким вантажним транспортним 

засобом чи автобусом 

V25 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним 

транспортним засобом 

V26 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з іншим немоторним транспортним 

засобом 

V27 Мотоцикліст, травмований при зіткненні з зафіксованим або стаціонарним об’єктом  

V28 Мотоцикліст, травмований внаслідок транспортного нещасного випадку без 

зіткнення 

V29 Мотоцикліст, травмований при інших та неуточнених транспортних нещасних 

випадках 
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Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку (V30-V39) 

V30 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з пішоходом або твариною 

V31 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з велосипедом 

V32 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним засобом 

V33 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем типу 

«пікап» або фургоном 

V34 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи автобусом 

V35 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним засобом 

V36 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 

V37 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при зіткненні з зафіксованим або стаціонарним об’єктом 

V38 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 

V39 Особа, що знаходилася в триколісному моторному транспортному засобі, 

травмована при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована внаслідок транспортного 

нещасного випадку (V40-V49) 

V40 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

пішоходом або твариною 

V41 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

велосипедом 

V42 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним транспортним засобом 

V43 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з легковим 

автомобілем, вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

V44 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з важким 

вантажним транспортним засобом чи автобусом 

V45 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним транспортним засобом 

V46 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з іншим 

немоторним транспортним засобом 

V47 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при зіткненні з 

зафіксованим або стаціонарним об’єктом 

V48 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована внаслідок транспортного 

нещасного випадку без зіткнення 

V49 Особа, що знаходилася в легковому автомобілі, травмована при інших та 

неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку (V50-V59) 

V50 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з пішоходом або твариною 

V51 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з велосипедом 
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V52 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним засобом 

V53 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем типу 

«пікап» або фургоном 

V54 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи автобусом 

V55 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним засобом 

V56 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 

V57 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при зіткненні з зафіксованим або стаціонарним об’єктом 

V58 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 

V59 Особа, що знаходилася у вантажному автомобілі типу «пікап» чи фургоні, 

травмована при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку (V60-V69) 

V60 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з пішоходом або твариною 

V61 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з велосипедом 

V62 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з дво- або триколісним моторним транспортним засобом 

V63 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з легковим автомобілем, вантажним автомобілем типу «пікап» або 

фургоном 

V64 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з важким вантажним транспортним засобом чи автобусом 

V65 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з поїздом чи іншим залізничним транспортним засобом 

V66 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з іншим немоторним транспортним засобом 

V67 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при зіткненні з зафіксованим або стаціонарним об’єктом 

V68 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

внаслідок транспортного нещасного випадку без зіткнення 

V69 Особа, що знаходилася у важкому вантажному транспортному засобі, травмована 

при інших та неуточнених транспортних нещасних випадках 

 

Особа, що знаходилася в автобусі, травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

(V70-V79) 

V70 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з пішоходом або 

твариною 

V71 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з велосипедом 

V72 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з дво- або триколісним 

моторним транспортним засобом 

V73 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з легковим автомобілем, 

вантажним автомобілем типу «пікап» або фургоном 

V74 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з важким вантажним 

транспортним засобом чи автобусом 
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V75 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з поїздом чи іншим 

залізничним транспортним засобом 

V76 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з іншим немоторним 

транспортним засобом 

V77 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при зіткненні з зафіксованим або 

стаціонарним об’єктом 

V78 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована внаслідок транспортного нещасного 

випадку без зіткнення 

V79 Особа, що знаходилася в автобусі, травмована при інших та неуточнених 

транспортних нещасних випадках 

 

Нещасні випадки за участю іншого наземного транспорту (V80-V89) 

V80 Наїзник чи особа, що знаходилась у гужовому транспортному засобі, травмовані 

внаслідок транспортного нещасного випадку 

V81 Особа, що знаходилась у поїзді чи іншому залізничному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

V82 Особа, що знаходилась у трамваї, травмована внаслідок транспортного нещасного 

випадку 

V83 Особа, що знаходилась у спеціальному транспортному засобі, який 

використовується головним чином на території промислових підприємств, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

V84 Особа, що знаходилась у спеціальному транспортному засобі, який 

використовується головним чином у сільському господарстві, травмована внаслідок 

транспортного нещасного випадку 

V85 Особа, що знаходилась у спеціальному будівельному транспортному засобі, 

травмована внаслідок транспортного нещасного випадку 

V86 Особа, що знаходилась у всюдиході чи іншому моторному засобі, призначеному 

головним чином для пересування поза дорогами, травмована внаслідок 

транспортного нещасного випадку 

V87 Особа, що постраждала внаслідок дорожнього уточненого транспортного нещасного 

випадку, але при невідомому способі пересування постраждалої особи 

V88 Особа, що постраждала внаслідок недорожнього уточненого транспортного 

нещасного випадку, але при невідомому способі пересування постраждалої особи 

V89 Особа, що постраждала внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з неуточненим 

моторним чи немоторним транспортним засобом 

 

Нещасні випадки за участю водного транспорту (V90-V94) 

V90 Нещасний випадок, пов'язаний з водним транспортним засобом, що спричинив 

утоплення та занурення у воду 

V91 Нещасний випадок, пов'язаний з водним транспортним засобом, що спричинив інше 

ушкодження 

V92 Утоплення та занурення у воду, не пов'язане з аварією на водному транспортному 

засобі 

V93 Нещасний випадок на борту водного транспортного засобу, не пов'язаний з його 

аварією, що не спричинив утоплення та занурення у воду  

V94 Інші та неуточнені нещасні випадки на водному транспорті 

 

Нещасні випадки за участю повітряного та космічного транспорту (V95-V97) 

V95 Нещасний випадок внаслідок аварії на оснащеному силовим двигуном повітряному 

судні, що спричинив травму особи, яка в ньому знаходилася 

V96 Нещасний випадок за участю неоснащеного силовим двигуном повітряного судна, 

що спричинив травму особи, яка в ньому знаходилася 

V97 Інші уточнені нещасні випадки на повітряному транспорті 
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Інші та неуточнені транспортні нещасні випадки (V98-V99) 

V98 Інші уточнені транспортні нещасні випадки 

V99 Неуточнений транспортний нещасний випадок 

 

Інші зовнішні причини випадкового травмування (W00-X59) 

 

Падіння (W00-W19) 

W00 Падіння на рівній поверхні льоду та снігу 

W01 Падіння на рівній поверхні внаслідок посковзування, перечеплення та спотикання 

W02 Падіння особи під час катання на ковзанах, лижах, роликових ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або інших засобах пересування пішоходів 

W03 Інше падіння на рівній поверхні внаслідок зіткнення з іншою особою або поштовху 

такою особою 

W04 Падіння особи, яку переносять на руках або підтримують інші особи 

W05 Падіння, пов’язане з інвалідним візком 

W06 Падіння з ліжка 

W07 Падіння зі стільця 

W08 Падіння з інших видів меблів 

W09 Падіння з пристосувань на гральному майданчику 

W10 Падіння на східцях або з них 

W11 Падіння на приставній драбині та з неї 

W12 Падіння на будівельному риштуванні та з нього 

W13 Падіння, випадіння з або провалювання через будівлю або іншу споруду 

W14 Падіння з дерева 

W15 Падіння зі скелі (кручі) 

W16 Пірнання або стрибання у воду, що спричиняє будь-яку іншу травму, крім утоплення 

або занурення у воду 

W17 Інші види падіння з одного рівня поверхні на інший 

W18 Інші види падіння на рівній поверхні 

W19 Неуточнене падіння 

 

Потраплянні під дію неживої механічної сили (W20-W49) 

W20 Удар кинутим, випущеним або падаючим предметом 

W21 Удар об спортивне обладнання або спортивним обладнанням 

W22 Удар іншим предметом або об інший предмет 

W23 Зачеплення, роздавлювання, стискнення або защемлення в об’єкті або між об’єктами  

W24 Контакт з підйомними та передатними механізмами, не класифікований в інших 

рубриках 

W25 Контакт з гострим склом 

W26 Контакт з іншими гострими предметами 

W27 Контакт з ручним інструментом без силового двигуна 

W28 Контакт з газонокосаркою з силовим двигуном 

W29 Контакт з іншими ручними інструментами та побутовою технікою, які оснащені 

силовим двигуном 

W30 Контакт з сільськогосподарськими машинами 

W31 Контакт з іншими та неуточненими механізмами 

W32 Постріл з ручної вогнепальної зброї 

W34 Постріл з інших та неуточнених видів вогнепальної зброї 

W35 Вибух та розрив парового котла 

W36 Вибух та розрив газового балона 

W37 Вибух та розрив автомобільної шини, трубопроводу або шлангу, що перебували під 

тиском 
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W38 Вибух та розрив інших уточнених засобів, що перебували під тиском 

W39 Вихлоп запалу для феєрверка 

W40 Вибух інших матеріалів та засобів 

W41 Вплив струменя високого тиску 

W42 Вплив шуму 

W43 Вплив вібрації 

W44 Попадання стороннього тіла в око чи інший природний отвір 

W45 Проникнення стороннього тіла або предмета крізь шкіру 

W46 Контакт з голкою для ін’єкцій  

W49 Дія інших та неуточнених видів неживої механічної сили 

 

Потрапляння під дію живої механічної сили (W50-W64) 

W50 Поштовх, удар ногою, скручування, збивання з ніг чи подряпини, спричинені іншою 

особою 

W51 Удар об іншу особу або зіткнення з нею 

W52 Роздавлювання чи затоптування натовпом, що охоплений панікою 

W53 Укус пацюка 

W54 Укус або удар, завданий собакою 

W55 Укус або удар, завданий іншими ссавцями 

W56 Контакт з морською твариною 

W57 Укус або ужалення неотруйною комахою або іншими неотруйними членистоногими 

W58 Укус або удар, завданий крокодилом чи алігатором 

W59 Укус або роздавлювання, завдані іншими рептиліями 

W60 Контакт з рослинними шпичаками, голками та гострим листям 

W61 Контакт з птахами 

W64 Дія іншої та неуточненої живої механічної сили 

 

Випадкове утоплення та занурення у воду (W65-W74) 

W65 Утоплення та занурення у воду під час приймання ванни 

W66 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у ванну 

W67 Утоплення та занурення у воду під час перебування у плавальному басейні 

W68 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у плавальний басейн 

W69 Утоплення та занурення у воду під час перебування у відкритій водоймі 

W70 Утоплення та занурення у воду внаслідок падіння у відкриту водойму 

W73 Інші уточнені випадки утоплення та занурення у воду 

W74 Неуточнені випадки утоплення та занурення у воду 

 

Інші нещасні випадки з удушенням (W75-W84) 

W75 Випадкове удушення та удавлення у ліжку  

W76 Інше випадкове повішення та удавлення 

W77 Удушення внаслідок засипання землею та іншою породою під час обвалу 

W78 Удушення внаслідок аспірації вмісту шлунка 

W79 Вдихання та заковтування їжі, яка перекриває дихальні шляхи 

W80 Вдихання та заковтування інших сторонніх предметів, які перекривають дихальні 

шляхи 

W81 Випадкове чи навмисне перебування у середовищі з низьким вмістом кисню 

W83 Інші уточнені випадки удушення 

W84 Неуточнений випадок удушення 

 

Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації та надмірної температури 

оточуючого середовища або атмосферного тиску (W85-W99) 

W85 Нещасні випадки внаслідок контакту з електропроводкою 

W86 Нещасні випадки, спричинені дією іншого уточненого джерела електричного струму 
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W87 Нещасні випадки, спричинені дією неуточненого джерела електричного струму 

W88 Вплив іонізуючого випромінювання (радіації) 

W89 Вплив штучного видимого світла та ультрафіолетового випромінювання 

W90 Вплив іншого неіонізуючого випромінювання 

W91 Вплив випромінювання неуточненого типу 

W92 Вплив надмірно високої температури від штучного джерела 

W93 Вплив надмірно низької температури від штучного джерела 

W94 Вплив високого та низького атмосферного тиску та змін атмосферного тиску 

W99 Вплив інших та неуточнених штучно створених факторів навколишнього 

середовища 

 

Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я (X00-X09) 

X00 Нещасний випадок при неконтрольованій пожежі у будинку чи споруді 

X01 Нещасний випадок при неконтрольованій пожежі за межами будинку чи споруди 

X02 Нещасний випадок, пов'язаний з контрольованим осередком вогню у будинку чи 

споруді 

X03 Нещасний випадок, пов'язаний з контрольованим осередком вогню за межами 

будинку чи споруди 

X04 Нещасний випадок внаслідок загоряння легкозаймистих речовин 

X05 Нещасний випадок внаслідок загоряння або розплавлення нічного одягу 

X06 Нещасний випадок внаслідок загоряння або розплавлення іншого одягу чи прикрас 

X08 Нещасний випадок внаслідок дії інших уточнених джерел диму, вогню та полум’я 

X09 Нещасний випадок внаслідок дії інших неуточнених джерел диму, вогню та полум’я 

 

Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) (X10-X19) 

X10 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих напоїв, продуктів харчування, жирів 

та масел для приготування їжі 

X11 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячої води із системи водопостачання 

X12 Нещасний випадок, пов’язаний з дією інших гарячих рідин 

X13 Нещасний випадок, пов’язаний з дією пари та гарячих випарів 

X14 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячого повітря та газів 

X15 Нещасний випадок, пов’язаний з контактом з гарячими побутовими приладами 

X16 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих обігрівальних приладів, радіаторів та 

труб 

X17 Нещасний випадок, пов’язаний з дією гарячих двигунів, обладнання та інструментів 

X18 Нещасний випадок, пов’язаний з дією іншого гарячого металу 

X19 Нещасний випадок, пов’язаний з дією іншого та неуточненого жару та гарячих 

речовин (предметів) 

 

Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами (X20-X29) 

X20 Отруєння внаслідок контакту з отруйними зміями та ящірками 

X21 Отруєння внаслідок контакту з отруйними павуками 

X22 Отруєння внаслідок контакту зі скорпіоном 

X23 Отруєння внаслідок контакту з шершнями, осами та бджолами 

X24 Отруєння внаслідок контакту з багатоніжками та отруйними мокрицями 

(тропічними) 

X25 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими отруйними членистоногими 

X26 Отруєння внаслідок контакту з отруйними морськими тваринами та рослинами 

X27 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими отруйними тваринами 

X28 Отруєння внаслідок контакту з іншими уточненими отруйними рослинами 

X29 Отруєння внаслідок контакту з неуточненими отруйними тваринами чи рослинами 

 

Нещасні випадки, пов’язані з дією природних факторів (X30-X39) 
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X30 Нещасний випадок, пов'язаний з дією надмірно високої зовнішньої температури 

X31 Нещасний випадок, пов'язаний з дією надмірно низької зовнішньої температури 

X32 Нещасний випадок, пов'язаний з дією сонячного світла 

X33 Нещасний випадок, пов'язаний з блискавкою 

X34 Нещасний випадок, пов'язаний з землетрусом 

X35 Нещасний випадок, пов'язаний з виверженням вулкана 

X36 Нещасний випадок, пов'язаний зі сніговою лавиною, зсувом та іншими 

переміщеннями ґрунту 

X37 Нещасний випадок, пов'язаний з руйнівним штормом 

X38 Нещасний випадок, пов'язаний з повінню 

X39 Нещасний випадок внаслідок дії інших та неуточнених природних факторів 

 

Випадкове отруєння та дія отруйних речовин (X40-X49) 

X40 Випадкове отруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів 

X41 Випадкове отруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковане в інших рубриках 

X42 Випадкове отруєння та дія наркотичних та психодислептичних [галюциногенних] 

речовин, не класифіковане в інших рубриках 

X43 Випадкове отруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на вегетативну 

нервову систему 

X44 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів 

та біологічних речовин 

X45 Випадкове отруєння та дія алкоголю 

X46 Випадкове отруєння та дія органічних розчинників та галогенних вуглеводнів та їх 

випарів 

X47 Випадкове отруєння та дія інших газів та випарів 

X48 Випадкове отруєння та дія пестицидів 

X49 Випадкове отруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин 

 

Вплив перенапруження, подорожування та нестачі (X50-X57) 

X50 Вплив перенапруження, різких чи повторюваних рухів 

X51 Негативний вплив подорожування чи пересування 

X52 Вплив тривалого перебування у невагомому стані 

X53 Вплив нестачі їжі 

X54 Вплив нестачі води 

X57 Неуточнені нестачі 

 

Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів (X58-X59) 

X58 Вплив інших уточнених факторів 

X59 Вплив неуточненого фактору 

 

Навмисне завдання собі шкоди (X60-X84) 

X60 Навмисне самоотруєння та дія неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних лікарських засобів 

X61 Навмисне самоотруєння та дія протиепілептичних, седативно-снодійних та 

протипаркінсонічних та психотропних засобів, не класифіковані в інших рубриках 

X62 Навмисне самоотруєння та дія наркотичних та психодислептичних 

[галюциногенних] речовин, не класифіковані в інших рубриках 

X63 Навмисне самоотруєння та дія інших лікарських засобів, що впливають на 

вегетативну нервову систему 

X64 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених лікарських засобів, 

медикаментів та біологічних речовин 
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X65 Навмисне самоотруєння та дія алкоголю 

X66 Навмисне самоотруєння та дія органічних розчинників та галогенних вуглеводнів та 

їх випарів 

X67 Навмисне самоотруєння та дія інших газів та випарів 

X68 Навмисне самоотруєння та дія пестицидів 

X69 Навмисне самоотруєння та дія інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин 

X70 Навмисне завдання собі шкоди шляхом повішення, удавлення та задушення 

X71 Навмисне завдання собі шкоди шляхом занурення у воду та утоплення 

X72 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з ручної вогнепальної зброї 

X74 Навмисне завдання собі шкоди пострілом з іншої та неуточненої вогнепальної зброї 

X75 Навмисне завдання собі шкоди шляхом використання вибухових речовин та 

підривних пристроїв 

X76 Навмисне завдання собі шкоди від диму, вогню та полум’я  

X77 Навмисне завдання собі шкоди парою, гарячими випарами та предметами 

X78 Навмисне завдання собі шкоди гострим предметом 

X79 Навмисне завдання собі шкоди тупим предметом 

X80 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка з висоти 

X81 Навмисне завдання собі шкоди шляхом стрибка під об’єкт, що рухається, або лежачи 

на шляху його руху 

X82 Навмисне завдання собі шкоди шляхом аварії моторного транспортного засобу 

X83 Навмисне завдання собі шкоди іншими уточненими засобами 

X84 Навмисне завдання собі шкоди неуточненими засобами 

 

Наслідки нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження (X85-Y09) 

X85 Напад з використанням лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів з 

метою вбивства чи нанесення ушкодження 

X86 Напад з використанням їдкої речовини з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

X87 Напад з використанням пестицидів з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

X88 Напад з використанням газів та випарів з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

X89 Напад з використанням інших уточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

X90 Напад з використанням інших неуточнених хімічних та отруйних речовин з метою 

вбивства чи нанесення ушкодження 

X91 Напад з повішенням, удавленням та задушенням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92 Напад з зануренням у воду та утопленням з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X93 Напад з використанням ручної вогнепальної зброї з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X95 Напад з використанням іншої та неуточненої вогнепальної зброї з метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X96 Напад з використанням вибухових речовин та підривних пристроїв з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 

X97 Напад з використанням диму, вогню та полум’я з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X98 Напад з використанням пари, гарячих випарів та гарячих предметів з метою вбивства 

чи нанесення ушкодження 

X99 Напад з використанням гострого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00 Напад з використанням тупого предмета з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01 Напад зі штовханням з висоти з метою вбивства чи нанесення ушкодження 
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Y02 Напад зі штовханням під чи на шлях об’єкта, що рухається, або розміщенням на 

шляху його руху з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y03 Напад шляхом наїзду транспортним засобом з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04 Напад з застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y05 Застосування фізичної сили з метою зґвалтування  

Y06 Позбавлення догляду або залишення без нагляду з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07 Інші форми неналежного поводження з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y08 Напад з застосуванням інших уточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y09 Напад з застосуванням неуточнених засобів з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження 

 

Випадки ушкодження з невизначеним наміром (Y10-Y34) 

Y10 Отруєння та вплив неопіоїдних анальгезивних, жарознижувальних та 

протиревматичних засобів, намір невизначений 

Y11 Отруєння та вплив протиепілептичних, седативно-снодійних та протипаркінсонічних 

та психотропних засобів, не класифіковані в інших рубриках, намір невизначений 

Y12 Отруєння та вплив наркотичних та психодислептичних [галюциногенних] речовин, 

не класифіковані в інших рубриках, намір невизначений 

Y13 Отруєння та вплив інших лікарських засобів, що впливають на вегетативну нервову 

систему, намір невизначений 

Y14 Отруєння та вплив інших та неуточнених лікарських засобів, медикаментів та 

біологічних речовин, намір невизначений 

Y15 Отруєння та вплив алкоголю, намір невизначений 

Y16 Отруєння та вплив органічних розчинників та галогенних вуглеводнів та їх випарів, 

намір невизначений 

Y17 Отруєння та вплив інших газів та випарів, намір невизначений 

Y18 Отруєння та вплив пестицидів, намір невизначений 

Y19 Отруєння та вплив інших та неуточнених хімічних та отруйних речовин, намір 

невизначений 

Y20 Повішення, задушення та удавлення, намір невизначений 

Y21 Занурення у воду та утоплення, намір невизначений 

Y22 Ушкодження внаслідок пострілу з ручної вогнепальної зброї, намір невизначений 

Y24 Ушкодження внаслідок пострілу з іншої та неуточненої вогнепальної зброї, намір 

невизначений 

Y25 Ушкодження внаслідок застосування вибухових речовин та підривних пристроїв, 

намір невизначений 

Y26 Ушкодження внаслідок контакту з димом, вогнем та полум’ям, намір невизначений 

Y27 Ушкодження внаслідок контакту з парою, гарячими випарами та предметами, намір 

невизначений 

Y28 Ушкодження внаслідок контакту з гострим предметом, намір невизначений 

Y29 Ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невизначений 

Y30 Ушкодження внаслідок падіння, стрибка чи поштовху з висоти, намір невизначений 

Y31 Ушкодження внаслідок падіння, лежання під або бігу перед об’єктом, що рухається, 

намір невизначений 

Y32 Ушкодження внаслідок аварії транспортного засобу, намір невизначений 

Y33 Інші уточнені ушкодження, намір невизначений 

Y34 Неуточнене ушкодження, намір невизначений 

 

Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та військових операцій (Y35-Y36) 

Y35 Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом 
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Y36 Ушкодження внаслідок військових дій 

 

УСКЛАДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

(Y40-Y84) 

 

Побічні дії лікарських засобів, медикаментів та біологічних препаратів під час їх 

терапевтичного застосування (Y40-Y59) 

Y40 Побічна дія антибіотиків системної дії 

Y41 Побічна дія інших протиінфекційних та протипаразитарних лікарських засобів 

системної дії 

Y42 Побічна дія гормонів та їх синтетичних замінників та антагоністів, не 

класифікованих в інших рубриках 

Y43 Побічна дія препаратів переважно системної дії 

Y44 Побічна дія препаратів, які діють переважно на компоненти крові 

Y45 Побічна дія анальгезивних, жарознижувальних та протизапальних засобів 

Y46 Побічна дія протиепілептичних та протипаркінсонічних лікарських засобів 

Y47 Побічна дія седативних, снодійних та антианксіолітичних [протитривожних] 

лікарських засобів 

Y48 Побічна дія анестетиків та терапевтичних газів 

Y49 Побічна дія психотропних засобів, не класифікованих в інших рубриках 

Y50 Побічна дія препаратів, які стимулюють центральну нервову систему, не 

класифікованих в інших рубриках 

Y51 Побічна дія лікарських засобів, які діють переважно на вегетативну нервову систему 

Y52 Побічна дія препаратів, які діють переважно на серцево-судинну систему 

Y53 Побічна дія засобів, які діють переважно на органи травлення 

Y54 Побічна дія засобів, які діють переважно на водно-сольовий баланс, обмін 

мінеральних речовин та обмін сечової кислоти 

Y55 Побічна дія засобів, які діють переважно на гладку та скелетну мускулатуру та 

органи дихання 

Y56 Побічна дія лікарських засобів місцевої дії, які діють переважно на шкіру та слизову 

оболонку, та засобів, які використовуються в офтальмологічній, 

оториноларингологічній та стоматологічній практиці 

Y57 Побічна дія інших та неуточнених лікарських засобів та медикаментів 

Y58 Побічна дія бактеріальних вакцин 

Y59 Побічна дія інших та неуточнених вакцин та біологічних речовин 

 

 

Випадкове нанесення шкоди хворому при виконанні терапевтичних і хірургічних втручань 

(Y60–Y69) 

Y60 Випадковий поріз, прокол, прорив чи кровотеча під час надання хірургічної та 

терапевтичної допомоги 

Y61 Випадкове залишення стороннього предмета в організмі під час надання хірургічної 

та терапевтичної допомоги 

Y62 Недостатня стерильність під час надання хірургічної та терапевтичної допомоги 

Y63 Неправильне дозування під час надання хірургічної та терапевтичної допомоги 

Y64 Використання забруднених медичних або біологічних речовин 

Y65 Інше небажані випадки заподіяння шкоди хворому під час надання хірургічної та 

терапевтичної допомоги 

Y66 Ненадання хірургічної та терапевтичної допомоги 

Y69 Неуточнені випадкові ситуації заподіяння шкоди хворому під час надання 

хірургічної та терапевтичної допомоги 
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Медичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації під час їх використання для 

діагностики та лікування (Y70-Y82) 

Y70 Прилади для анестезії та пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y71 Прилади для діагностики та лікування хвороб системи кровообігу та пов’язані з 

ними випадкові ситуації 

Y72 Прилади для діагностики та лікування хвороб вуха, горла, носа та пов’язані з ними 

випадкові ситуації 

Y73 Прилади для діагностики та лікування хвороб органів травлення та сечостатевої 

системи та пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y74 Прилади, що використовуються в лікарнях загального типу, та прилади 

індивідуального користування та пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y75 Прилади для діагностики та лікування хвороб нервової системи та пов’язані з ними 

випадкові ситуації 

Y76 Прилади та інструменти, що використовуються в акушерстві та гінекології, та 

пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y77 Офтальмологічні прилади та інструменти та пов’язані з ними нещасні випадки 

Y78 Радіологічні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y79 Ортопедичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації 

Y80 Фізіотерапевтичні прилади та пов’язані з ними випадкові ситуації  

Y81 Прилади та пристрої для загальної та пластичної хірургії та пов’язані з ними 

випадкові ситуації 

Y82 Інші та неуточнені медичні прилади та пристрої та пов’язані з ними випадкові 

ситуації 

 

Хірургічні та інші медичні процедури, як причина аномальної реакції або пізнього 

ускладнення, без згадки про випадкові ситуації заподіяння шкоди хворому під час процедури 

(Y83-Y84) 

Y83 Хірургічні операції та інші хірургічні процедури, як причина анормальної реакції 

або пізнього ускладнення, без згадки про випадкові ситуації заподіяння шкоди 

хворому під час процедури 

Y84 Інші медичні процедури, як причина анормальної реакції або пізнього ускладнення, 

без згадки про випадкові ситуації заподіяння шкоди хворому під час процедури 

 

Наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності (Y85-Y89) 

Y85 Наслідки транспортних нещасних випадків 

Y86 Наслідки інших нещасних випадків 

Y87 Наслідки навмисного завдання собі шкоди, нападу з метою вбивства чи нанесення 

ушкодження та випадків з невизначеним наміром 

Y88 Наслідки хірургічного чи терапевтичного втручання, як зовнішньої причини 

захворюваності та смертності 

Y89 Наслідки інших зовнішніх причин 

 

Додаткові фактори, пов’язані з причинами захворюваності та смертності, 

класифікованими в інших рубриках (Y90-Y98) 

Y90 Доказ впливу алкоголю, визначеного за його вмістом у крові 

Y91 Доказ впливу алкоголю, визначеного за ступенем сп’яніння  

Y92 Місце події 

Y95 Фактори, пов’язані з внутрішньолікарняними умовами 

Y96 Фактори, пов’язані з умовами праці 

Y97 Фактори, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища 

Y98 Фактори, пов’язані зі способом життя 

 

КЛАС 21 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я (Z00-Z99) 
 

Звернення до закладів охорони здоров’я з метою проведення медичного огляду та 

обстеження (Z00-Z13) 

Z00 Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу 

Z01 Інші спеціальні огляди та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого 

діагнозу 

Z02 Звернення та обстеження з адміністративною метою 

Z03 Медичне спостереження й оцінка при підозрі на хворобу або патологічний стан 

Z04 Обстеження та спостереження з іншою метою 

Z06 Резистентність до протимікробних препаратів 

Z07 Резистентність до протипухлинних препаратів 

Z08 Наступне обстеження після лікування злоякісних новоутворень 

Z09 Наступне обстеження після лікування станів, що не відносяться до злоякісних 

новоутворень 

Z10 Чергове загальне обстеження певної групи населення 

Z11 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інфекційних та паразитарних 

хвороб  

Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень 

Z13 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення інших хвороб та порушень 

 

Звернення до закладів охорони здоров’я при потенційній небезпеці для здоров’я, 

пов’язаній з інфекційними хворобами (Z20-Z29) 

Z20 Контакт з хворим або можливість зараження інфекційними хворобами 

Z21 Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] 

Z22 Носійство збудника інфекційної хвороби 

Z23 Необхідність імунізації проти однієї бактеріальної хвороби 

Z24 Необхідність імунізації проти однієї певної вірусної хвороби 

Z25 Необхідність імунізації проти іншої однієї вірусної хвороби 

Z26 Необхідність імунізації проти іншої однієї інфекційної хвороби 

Z27 Необхідність імунізації проти комбінації інфекційних хвороб 

Z28 Не проведена імунізація 

Z29 Необхідність інших профілактичних заходів 

 

Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з обставинами, що стосуються 

репродуктивної функції (Z30-Z39) 

Z30 Застосування протизаплідних засобів 

Z31 Відновлення та збереження дітородної функції 

Z32 Обстеження та тести для встановлення вагітності 

Z33 Вагітність, випадкова 

Z34 Спостереження за перебігом нормальної вагітності 

Z35 Спостереження за перебігом вагітності з високими ризиком 

Z36 Допологове обстеження з метою виявлення патології плода (антенатальний 

скринінг) 

Z37 Наслідки пологів 

Z38 Живонароджені діти згідно з місцем народження 

Z39 Післяпологовий догляд та обстеження 
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Звернення до закладів охорони здоров’я за проведенням специфічних процедур та 

наданням медичних послуг (Z40-Z54) 

Z40 Профілактичне хірургічне втручання 

Z41 Процедури, що не пов’язані з лікуванням 

Z42 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії 

Z43 Догляд за штучними отворами 

Z44 Установлення та припасовування зовнішнього протезного пристрою 

Z45 Установлення та регулювання постачання лікарських засобів або імплантованого 

пристрою 

Z46 Підбирання та припасовування інших пристроїв 

Z47 Інші види ортопедичної допомоги при доліковуванні 

Z48 Інші види хірургічної допомоги при доліковуванні 

Z49 Лікування з використанням діалізу 

Z50 Допомога з використанням реабілітаційних процедур 

Z51 Інші види медичної допомоги 

Z52 Донори органів та тканин 

Z53 Звернення до закладів охорони здоров’я з приводу певних не проведених процедур 

Z54 Період видужування 

 

Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки для 

здоров’я, пов’язаної з соціально-економічними та психосоціальними обставинами (Z55-

Z65) 

Z55 Проблеми, пов’язані з навчанням та грамотністю 

Z56 Проблеми, пов’язані з працею та безробіттям 

Z57 Несприятливий вплив виробничих факторів ризику 

Z58 Проблеми, пов’язані з фізичними факторами довкілля 

Z59 Проблеми, пов’язані з житловими та економічними обставинами 

Z60 Проблеми, пов’язані з соціальним оточенням 

Z61 Проблеми, пов’язані з негативними життєвими подіями у дитинстві 

Z62 Інші проблеми, пов’язані з вихованням дитини 

Z63 Інші проблеми, пов’язані з найближчим оточенням, включаючи сімейні обставини 

Z64 Проблеми, пов’язані з певними психосоціальними обставинами 

Z65 Проблеми, пов’язані з іншими психосоціальними обставинами 

 

Звернення до закладів охорони здоров’я за інших обставин (Z70-Z76) 

Z70 Консультації, пов’язані з сексуальними стосунками, поведінкою та орієнтацією 

Z71 Звернення до медичних закладів за іншою консультацією та медичною порадою, не 

класифіковані в інших рубриках 

Z72 Проблеми, пов’язані зі способом життя 

Z73 Проблеми, пов’язані зі складними умовами життя 

Z74 Проблеми пов’язані з залежністю від особи, яка забезпечує догляд та допомогу 

Z75 Проблеми, пов’язані з медичним забезпеченням та іншою медичною допомогою 

Z76 Звернення до закладів охорони здоров’я у зв’язку з іншими обставинами 

 

Звернення до закладів охорони здоров’я за обставин потенційної небезпеки для 

здоров’я, пов’язаної з родинним чи особистим анамнезом або певними умовами, що 

впливають на стан здоров’я (Z80-Z99)  

Z80 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення 

Z81 У сімейному анамнезі психічні розлади та порушення поведінки 

Z82 У сімейному анамнезі певні фізичні вади та хронічні хвороби, що призводять до 

втрати працездатності 

Z83 У сімейному анамнезі інші специфічні розлади 

Z84 У сімейному анамнезі інші патологічні стани 
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Z85 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення 

Z86 У особистому анамнезі певні інші хвороби  

Z87 У особистому анамнезі інші захворювання та патологічні стани 

Z88 У особистому анамнезі алергія на лікарські засоби, медикаменти та біологічні 

речовини 

Z89 Набута відсутність кінцівки 

Z90 Набута відсутність органів, не класифікована в інших рубриках 

Z91 У особистому анамнезі наявність факторів ризику, не класифікованих в інших 

рубриках 

Z92 У особистому анамнезі медичне лікування 

Z93 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору 

Z94 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканини 

Z95 Наявність серцевих чи судинних імплантатів та трансплантатів 

Z96 Наявність інших функціональних імплантатів 

Z97 Наявність інших пристроїв 

Z98 Інші післяопераційні стани 

Z99 Залежність від підтримуючих життєдіяльність спеціальних апаратів та пристроїв, не 

класифікована в інших рубриках 

 

КЛАС 22 
 

КОДИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ (U00-U49, U78–U88) 
 

Тимчасове визначення нового захворювання невідомої етіології або використання у 

надзвичайних випадках (U00-U49) 

U04 Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) 

U06 Використання U06 у надзвичайних випадках 

U07 Використання U07 у надзвичайних випадках 

 

Додаткові коди для хронічних станів (U78 – U88) 
U78 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 

U79 Розлади психіки та поведінки 

U80 Хвороби нервової системи 

U82 Хвороби системи кровообігу 

U83 Хвороби органів дихання 

U84 Хвороби органів травлення 

U86 Хвороби опорно-рухового апарату та сполучної тканини 

U87 Хвороби сечостатевої системи 

U88 Вроджені вади, деформації та хромосомні аномалії 
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6. ТАБЛИЧНИЙ ПЕРЕЛІК ХВОРОБ 

 

Код 3 

рівень 

Назва 3 рівень 
Код 4 

рівень 
Назва 4 рівень 

Код 5 

рівень 
Назва 5 рівень 

A00 Холера A00.0 Холера, спричинена 

холерним вібріоном 01, 

biovar cholera 

- - 

A00 Холера A00.1 Холера, спричинена 

холерним вібріоном 01, 

biovar eltor 

- - 

A00 Холера A00.9 Холера, неуточнена - - 

A01 Тиф та паратиф A01.0 Черевний тиф - - 

A01 Тиф та паратиф A01.1 Паратиф А - - 

A01 Тиф та паратиф A01.2 Паратиф В - - 

A01 Тиф та паратиф A01.3 Паратиф С - - 

A01 Тиф та паратиф A01.4 Паратиф, неуточнений - - 

A02 Інші сальмонельозні 

інфекції 

A02.0 Сальмонельозний 

ентерит 

- - 

A02 Інші сальмонельозні 

інфекції 

A02.1 Сальмонельозна 

септицемія 

- - 

A02 Інші сальмонельозні 

інфекції 

A02.2 Локалізовані 

сальмонельозні 

інфекції 

- - 

A02 Інші сальмонельозні 

інфекції 

A02.8 Інші уточнені 

сальмонельозні 

інфекції 

- - 

A02 Інші сальмонельозні 

інфекції 

A02.9 Сальмонельозна 

інфекція, неуточнена 

- - 

A03 Шигельоз A03.0 Шигельоз, 

спричинений Shigella 

dysenteriae 

- - 

A03 Шигельоз A03.1 Шигельоз, 

спричинений Shigella 

flexneri 

- - 

A03 Шигельоз A03.2 Шигельоз, 

спричинений Shigella 

boydii 

- - 

A03 Шигельоз A03.3 Шигельоз, 

спричинений Shigella 

sonnei 

- - 

A03 Шигельоз A03.8 Інший шигельоз - - 

A03 Шигельоз A03.9 Шигельоз, неуточнений - - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.0 Ентеропатогенна 

інфекція, спричинена 

Escherichia coli 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.1 Ентеротоксигенна 

інфекція, спричинена 

Escherichia coli 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.2 Ентероінвазивна 

інфекція, спричинена 

- - 
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Escherichia coli 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.3 Ентерогеморагічна 

інфекція, спричинена 

Escherichia coli 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.4 Інші кишкові інфекції, 

спричинені Escherichia 

coli 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.5 Кампілобактеріальний 

ентерит 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.6 Ентерит, спричинений 

Yersinia enterocolitica 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.7 Ентероколіт, 

спричинений 

Clostridium difficile 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.8 Інші уточнені 

бактеріальні кишкові 

інфекції 

- - 

A04 Інші бактеріальні 

кишкові інфекції 

A04.9 Бактеріальна кишкова 

інфекція, неуточнена 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.0 Стафілококова харчова 

інтоксикація 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.1 Ботулізм - - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.2 Харчове отруєння, 

спричинене Clostridium 

perfringens [Clostridium 

welchii] 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.3 Харчове отруєння, 

спричинене Vibrio 

parahaemolyticus 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.4 Харчове отруєння, 

спричинене Bacillus 

cereus 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.8 Інші уточнені 

бактеріальні харчові 

інтоксикації 

- - 

A05 Інші бактеріальні 

харчові отруєння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A05.9 Бактеріальне харчове 

отруєння, неуточнене 

- - 

A06 Амебіаз A06.0 Гостра амебна 

дизентерія 

- - 

A06 Амебіаз A06.1 Хронічний кишковий 

амебіаз 

- - 

A06 Амебіаз A06.2 Амебний - - 
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недизентерійний коліт 

A06 Амебіаз A06.3 Амебома кишечнику - - 

A06 Амебіаз A06.4 Амебний печінковий 

абсцес 

- - 

A06 Амебіаз A06.5 Амебний легеневий 

абсцес 

- - 

A06 Амебіаз A06.6 Амебний абсцес 

головного мозку 

- - 

A06 Амебіаз A06.7 Шкірний амебіаз - - 

A06 Амебіаз A06.8 Амебна інфекція іншої 

локалізації 

- - 

A06 Амебіаз A06.9 Амебіаз, неуточнений - - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.0 Балантидіаз - - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.1 Лямбліоз - - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.2 Криптоспоридіоз - - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.3 Ізоспоріаз - - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.8 Інші уточнені 

протозойні кишкові 

хвороби 

- - 

A07 Інші протозойні 

кишкові хвороби 

A07.9 Протозойна кишкова 

хвороба, неуточнена 

- - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.0 Ротавірусний ентерит - - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.1 Гостра 

гастроентеропатія, 

спричинена вірусом 

Норфолк [Norwalk] 

- - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.2 Аденовірусний ентерит - - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.3 Інший вірусний 

ентерит 

- - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.4 Вірусна кишкова 

інфекція, неуточнена 

- - 

A08 Вірусні та інші 

уточнені кишкові 

інфекції 

A08.5 Інші уточнені кишкові 

інфекції 

- - 

A09 Інший гастроентерит 

та коліт інфекційного 

та неуточненого 

походження 

A09.0 Інший гастроентерит та 

коліт інфекційного 

походження 

- - 

A09 Інший гастроентерит 

та коліт інфекційного 

та неуточненого 

походження 

A09.9 Гастроентерит та коліт 

неуточненого 

походження 

- - 
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A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.0 Туберкульоз легень, 

підтверджений 

мікроскопією 

харкотиння з культури 

або без неї 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.1 Туберкульоз легені, 

підтверджений лише на 

культурі 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.2 Туберкульоз легені, 

підтверджений 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.3 Туберкульоз легені, 

підтверджений 

неуточненими 

способами 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.4 Туберкульоз 

внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.5 Туберкульоз гортані, 

трахеї та бронхів, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.6 Туберкульозний 

плеврит, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.7 Первинний 

туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.8 Інший туберкульоз 

органів дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

- - 

A15 Туберкульоз органів 

дихання, 

підтверджений 

бактеріологічно та 

гістологічно 

A15.9 Туберкульоз органів 

дихання, неуточнений, 

підтверджений 

біологічно та 

гістологічно 

- - 



69 
 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.0 Туберкульоз легень, 

бактеріологічно та 

гістологічно не 

підтверджений 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.1 Туберкульоз легень без 

проведення 

бактеріологічного та 

гістологічного 

дослідження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.2 Туберкульоз легень без 

посилання на 

бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.3 Туберкульоз 

внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів, без 

посилання на 

бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.4 Туберкульоз гортані, 

трахеї та бронхів, без 

посилання на 

бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.5 Туберкульозний 

плеврит, без посилання 

на бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.7 Первинний 

туберкульоз органів 

дихання, без посилання 

на бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.8 Туберкульоз інших 

органів дихання, без 

посилання на 

бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A16 Туберкульоз органів 

дихання, не 

підтверджений 

бактеріологічно або 

гістологічно 

A16.9 Туберкульоз органів 

дихання неуточнений, 

без посилання на 

бактеріологічне та 

гістологічне 

підтвердження 

- - 

A17 Туберкульоз нервової 

системи 

A17.0 Туберкульозний 

менінгіт 

- - 
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A17 Туберкульоз нервової 

системи 

A17.1 Менінгеальна 

туберкульома 

- - 

A17 Туберкульоз нервової 

системи 

A17.8 Інший туберкульоз 

нервової системи 

- - 

A17 Туберкульоз нервової 

системи 

A17.9 Туберкульоз нервової 

системи, неуточнений 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.0 Туберкульоз кісток та 

суглобів 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.1 Туберкульоз 

сечостатевих органів 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.2 Туберкульозна 

периферична 

лімфаденопатія 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.3 Туберкульоз 

кишечнику, очеревини 

та брижових 

лімфатичних залоз 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.4 Туберкульоз шкіри та 

підшкірної клітковини 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.5 Туберкульоз ока - - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.6 Туберкульоз вуха - - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.7 Туберкульоз 

надниркових залоз 

- - 

A18 Туберкульоз інших 

органів 

A18.8 Туберкульоз інших 

уточнених органів 

- - 

A19 Міліарний 

туберкульоз 

A19.0 Гострий міліарний 

туберкульоз однієї 

уточненої локалізації 

- - 

A19 Міліарний 

туберкульоз 

A19.1 Гострий міліарний 

туберкульоз 

множинних локалізацій 

- - 

A19 Міліарний 

туберкульоз 

A19.2 Гострий міліарний 

туберкульоз, 

неуточнений 

- - 

A19 Міліарний 

туберкульоз 

A19.8 Інший міліарний 

туберкульоз 

- - 

A19 Міліарний 

туберкульоз 

A19.9 Міліарний туберкульоз, 

неуточнений 

- - 

A20 Чума A20.0 Бубонна чума - - 

A20 Чума A20.1 Целюлярно-шкірна 

чума 

- - 

A20 Чума A20.2 Легенева чума - - 

A20 Чума A20.3 Чумний менінгіт - - 

A20 Чума A20.7 Септична чума - - 

A20 Чума A20.8 Інші форми чуми - - 

A20 Чума A20.9 Чума, неуточнена - - 

A21 Туляремія A21.0 Ульцерогландулярна 

туляремія 

- - 

A21 Туляремія A21.1 Окулогландулярна - - 
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туляремія 

A21 Туляремія A21.2 Легенева туляремія - - 

A21 Туляремія A21.3 Шлунково-кишкова 

туляремія 

- - 

A21 Туляремія A21.7 Генералізована 

туляремія 

- - 

A21 Туляремія A21.8 Інші форми туляремії - - 

A21 Туляремія A21.9 Туляремія, неуточнена - - 

A22 Сибірка A22.0 Шкірна форма сибірки - - 

A22 Сибірка A22.1 Легенева форма 

сибірки 

- - 

A22 Сибірка A22.2 Шлунково-кишкова 

форма сибірки 

- - 

A22 Сибірка A22.7 Септична форма 

сибірки 

- - 

A22 Сибірка A22.8 Інші форми сибірки - - 

A22 Сибірка A22.9 Сибірка, неуточнена - - 

A23 Бруцельоз A23.0 Бруцельоз, 

спричинений Brucella 

melitensis 

- - 

A23 Бруцельоз A23.1 Бруцельоз, 

спричинений Brucella 

abortus 

- - 

A23 Бруцельоз A23.2 Бруцельоз, 

спричинений Brucella 

suis 

- - 

A23 Бруцельоз A23.3 Бруцельоз, 

спричинений Brucella 

canis 

- - 

A23 Бруцельоз A23.8 Інший бруцельоз - - 

A23 Бруцельоз A23.9 Бруцельоз, 

неуточнений 

- - 

A24 Сап та меліоїдоз A24.0 Сап - - 

A24 Сап та меліоїдоз A24.1 Гострий та 

блискавичний 

меліоїдоз 

- - 

A24 Сап та меліоїдоз A24.2 Підгострий та 

хронічний меліоїдоз 

- - 

A24 Сап та меліоїдоз A24.3 Інший меліоїдоз - - 

A24 Сап та меліоїдоз A24.4 Меліоїдоз, 

неуточнений 

- - 

A25 Лихоманки від укусу 

пацюків 

A25.0 Спірильоз - - 

A25 Лихоманки від укусу 

пацюків 

A25.1 Стрептобацильоз - - 

A25 Лихоманки від укусу 

пацюків 

A25.9 Лихоманка від укусу 

пацюка, неуточнена 

- - 

A26 Еризипелоїд A26.0 Еризипелоїд шкіри - - 

A26 Еризипелоїд A26.7 Еризипелоїдна 

септицемія 

- - 

A26 Еризипелоїд A26.8 Інші форми - - 
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еризипелоїду 

A26 Еризипелоїд A26.9 Еризипелоїд, 

неуточнений 

- - 

A27 Лептоспіроз A27.0 Лептоспіроз 

іктерогеморагічний 

[жовтушно-

геморагічний] 

- - 

A27 Лептоспіроз A27.8 Інші форми 

лептоспірозу 

- - 

A27 Лептоспіроз A27.9 Лептоспіроз, 

неуточнений 

- - 

A28 Інші бактеріальні 

зоонози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A28.0 Пастерельоз - - 

A28 Інші бактеріальні 

зоонози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A28.1 Хвороба котячих 

подряпин 

- - 

A28 Інші бактеріальні 

зоонози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A28.2 Позакишковий єрсиніоз - - 

A28 Інші бактеріальні 

зоонози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A28.8 Інші уточнені зоонозні 

бактеріальні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

A28 Інші бактеріальні 

зоонози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A28.9 Зоонозна бактеріальна 

хвороба, неуточнена 

- - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.0 Недиференційована 

лепра 

- - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.1 Туберкулоїдна лепра - - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.2 Погранична 

туберкулоїдна лепра 

- - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.3 Погранична лепра - - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.4 Погранична 

лепроматозна лепра 

- - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.5 Лепроматозна лепра - - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.8 Інші форми лепри - - 

A30 Лепра [хвороба 

Гансена] 

A30.9 Лепра, неуточнена - - 

A31 Інфекція, зумовлена 

іншими 

мікобактеріями 

A31.0 Легенева 

мікобактеріальна 

інфекція 

- - 

A31 Інфекція, зумовлена 

іншими 

A31.1 Шкірна 

мікобактеріальна 

- - 
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мікобактеріями інфекція 

A31 Інфекція, зумовлена 

іншими 

мікобактеріями 

A31.8 Інші мікобактеріальні 

інфекції 

- - 

A31 Інфекція, зумовлена 

іншими 

мікобактеріями 

A31.9 Мікобактеріальна 

інфекція, неуточнена 

- - 

A32 Лістеріоз A32.0 Шкірний лістеріоз - - 

A32 Лістеріоз A32.1 Лістеріозний менінгіт 

та менінгоенцефаліт 

- - 

A32 Лістеріоз A32.7 Лістеріозний сепсис - - 

A32 Лістеріоз A32.8 Інші форми лістеріозу - - 

A32 Лістеріоз A32.9 Лістеріоз, неуточнений - - 

A33 Правець 

новонародженого 

- - - - 

A34 Акушерський правець - - - - 

A35 Інший правець - - - - 

A36 Дифтерія A36.0 Дифтерія глотки - - 

A36 Дифтерія A36.1 Дифтерія носоглотки - - 

A36 Дифтерія A36.2 Дифтерія гортані - - 

A36 Дифтерія A36.3 Дифтерія шкіри - - 

A36 Дифтерія A36.8 Інша дифтерія - - 

A36 Дифтерія A36.9 Дифтерія, неуточнена - - 

A37 Коклюш A37.0 Коклюш, спричинений 

Bordetella pertussis 

- - 

A37 Коклюш A37.1 Коклюш, спричинений 

Bordetella parapertussis 

- - 

A37 Коклюш A37.8 Коклюш, спричинений 

іншими видами 

Bordetella species 

- - 

A37 Коклюш A37.9 Коклюш, неуточнений - - 

A38 Скарлатина - - - - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.0 Менінгококовий 

менінгіт 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.1 Синдром Уотерхауса-

Фрідеріксена (E35.1*) 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.2 Гостра 

менінгококцемія 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.3 Хронічна 

менінгококцемія 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.4 Менінгококцемія, 

неуточнена 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.5 Менінгококова хвороба 

серця 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.8 Інші менінгококові 

інфекції 

- - 

A39 Менінгококова 

інфекція 

A39.9 Менінгококова 

інфекція, неуточнена 

- - 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.0 Септицемія, 

спричинена 

- - 
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стрептококами групи А 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.1 Септицемія, 

спричинена 

стрептококами групи В 

- - 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.2 Септицемія, 

спричинена 

стрептококами групи D 

і ентерококами 

- - 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.3 Септицемія, 

спричинена 

Streptococcus 

pneumoniae 

- - 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.8 Інша стрептококова 

септицемія 

- - 

A40 Стрептококовий 

сепсис 

A40.9 Стрептококова 

септицемія, неуточнена 

- - 

A41 Інший сепсис A41.0 Септицемія, 

спричинена 

Staphylococcus aureus 

- - 

A41 Інший сепсис A41.1 Септицемія, 

спричинена іншим 

уточненим 

стафілококом 

- - 

A41 Інший сепсис A41.2 Септицемія, 

спричинена іншим 

неуточненим 

стафілококом 

- - 

A41 Інший сепсис A41.3 Септицемія, 

спричинена 

Haemophilus influenzae 

- - 

A41 Інший сепсис A41.4 Септицемія, 

спричинена 

анаеробним збудником 

- - 

A41 Інший сепсис A41.5 Септицемія, 

спричинена іншими 

грамнегативними 

мікроорганізмами 

A41.50 Септицемія, 

спричинена 

неуточненими 

грамнегативними 

організмами 

A41 Інший сепсис A41.5 Септицемія, 

спричинена іншими 

грамнегативними 

мікроорганізмами 

A41.51 Септицемія, 

спричинена 

Escherichia coli [E. 

Coli] 

A41 Інший сепсис A41.5 Септицемія, 

спричинена іншими 

грамнегативними 

мікроорганізмами 

A41.52 Септицемія, 

спричинена 

Pseudomonas 

A41 Інший сепсис A41.5 Септицемія, 

спричинена іншими 

грамнегативними 

мікроорганізмами 

A41.58 Септицемія, 

спричинена 

іншими 

грамнегативними 

організмами 

A41 Інший сепсис A41.8 Інша уточнена - - 
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септицемія 

A41 Інший сепсис A41.9 Септицемія, 

неуточнена 

- - 

A42 Актиномікоз A42.0 Легеневий актиномікоз - - 

A42 Актиномікоз A42.1 Черевний актиномікоз - - 

A42 Актиномікоз A42.2 Шийно-лицевий 

актиномікоз 

- - 

A42 Актиномікоз A42.7 Актиномікозна 

септицемія 

- - 

A42 Актиномікоз A42.8 Інші форми 

актиномікозу 

- - 

A42 Актиномікоз A42.9 Актиномікоз, 

неуточнений 

- - 

A43 Нокардіоз A43.0 Легеневий нокардіоз - - 

A43 Нокардіоз A43.1 Шкірний нокардіоз - - 

A43 Нокардіоз A43.8 Інші форми нокардіозу - - 

A43 Нокардіоз A43.9 Нокардіоз, 

неуточнений 

- - 

A44 Бартонельоз A44.0 Системний бартонельоз - - 

A44 Бартонельоз A44.1 Шкірний та шкірно-

слизовий бартонельоз 

- - 

A44 Бартонельоз A44.8 Інші форми 

бартонельозу 

- - 

A44 Бартонельоз A44.9 Бартонельоз, 

неуточнений 

- - 

A46 Бешиха - - - - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.0 Газова гангрена - - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.1 Хвороба легіонерів - - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.2 Хвороба легіонерів без 

пневмонії [гарячка 

Понтіак] 

- - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.3 Синдром токсичного 

шоку 

- - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.4 Бразильська пурпурна 

лихоманка 

- - 

A48 Інші бактеріальні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A48.8 Інші уточнені 

бактеріальні хвороби 

- - 

A49 Бактеріальна інфекція A49.0 Стафілококова інфекція A49.00 Стафілококова 
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неуточненої 

локалізації 

неуточненої локалізації інфекція 

неуточненої 

локаліз 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.0 Стафілококова інфекція 

неуточненої локалізації 

A49.01 Інфекція 

Staphylococcus 

aureus неуточненої 

локалізації 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.1 Стрептококова 

інфекція неуточненої 

локалізації 

- - 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.2 Інфекція, спричинена 

Haemophilus influenzae, 

неуточненої локалізації 

- - 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.3 Інфекція, спричинена 

мікоплазмою, 

неуточненої локалізації 

- - 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.8 Інші бактеріальні 

інфекції неуточненої 

локалізації 

- - 

A49 Бактеріальна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

A49.9 Бактеріальна інфекція, 

неуточнена 

- - 

A65 Невенеричний сифіліс - - - - 

A66 Фрамбезія A66.0 Початкове ушкодження 

при фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.1 Множинна 

папіломатозна та 

мокнуча краб-

фрамбезія 

- - 

A66 Фрамбезія A66.2 Інші ранні ушкодження 

шкіри при фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.3 Гіперкератоз при 

фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.4 Гуми та виразки при 

фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.5 Деструктивний 

назофарингіт при 

фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.6 Ушкодження кісток та 

суглобів при фрамбезії 

- - 

A66 Фрамбезія A66.7 Інші прояви фрамбезії - - 

A66 Фрамбезія A66.8 Латентна фрамбезія - - 

A66 Фрамбезія A66.9 Фрамбезія, неуточнена - - 

A67 Пінта [карате] A67.0 Первинні ушкодження 

при пінті 

- - 

A67 Пінта [карате] A67.1 Проміжні ушкодження 

при пінті 

- - 

A67 Пінта [карате] A67.2 Пізні ушкодження при 

пінті 

- - 

A67 Пінта [карате] A67.3 Змішані ушкодження 

при пінті 

- - 

A67 Пінта [карате] A67.9 Пінта, неуточнена - - 
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A68 Рецидивуючі 

лихоманки 

A68.0 Рецидивуюча 

лихоманка внаслідок 

вошивості 

- - 

A68 Рецидивуючі 

лихоманки 

A68.1 Кліщова рецидивуюча 

лихоманка 

- - 

A68 Рецидивуючі 

лихоманки 

A68.9 Рецидивуюча 

лихоманка, неуточнена 

- - 

A69 Інші інфекції, 

спричинені 

спірохетами 

A69.0 Некротизуючий 

виразковий стоматит 

- - 

A69 Інші інфекції, 

спричинені 

спірохетами 

A69.1 Інші інфекції Венсана - - 

A69 Інші інфекції, 

спричинені 

спірохетами 

A69.2 Хвороба Лайма - - 

A69 Інші інфекції, 

спричинені 

спірохетами 

A69.8 Інші уточнені 

спірохетозні інфекції 

- - 

A69 Інші інфекції, 

спричинені 

спірохетами 

A69.9 Спірохетозна інфекція, 

неуточнена 

- - 

A70 Інфекція, спричинена 

Chlamydia psittaci 

- - - - 

A71 Трахома A71.0 Початкова стадія 

трахоми 

- - 

A71 Трахома A71.1 Активна стадія трахоми - - 

A71 Трахома A71.9 Трахома, неуточнена - - 

A74 Інші хвороби, 

спричинені хламідіями 

A74.0 Хламідійний 

кон'юнктивіт 

- - 

A74 Інші хвороби, 

спричинені хламідіями 

A74.8 Інші хламідійні 

хвороби 

- - 

A74 Інші хвороби, 

спричинені хламідіями 

A74.9 Хламідійна інфекція, 

неуточнена 

- - 

A75 Висипний тиф A75.0 Епідемічний висипний 

вошиний тиф, 

зумовлений Rickettsia 

prowazekii 

- - 

A75 Висипний тиф A75.1 Рецидивний тиф 

[хвороба Брілла] 

- - 

A75 Висипний тиф A75.2 Висипний тиф, 

спричинений Rickettsia 

typhi 

- - 

A75 Висипний тиф A75.3 Висипний тиф, 

спричинений Rickettsia 

tsutsugamushi 

- - 

A75 Висипний тиф A75.9 Висипний тиф, 

неуточнений 

- - 

A77 Плямиста лихоманка 

[кліщові рикетсіози] 

A77.0 Плямиста лихоманка, 

спричинена Rickettsia 

rickettsii 

- - 

A77 Плямиста лихоманка A77.1 Плямиста лихоманка, - - 
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[кліщові рикетсіози] спричинена Rickettsia 

conorii 

A77 Плямиста лихоманка 

[кліщові рикетсіози] 

A77.2 Плямиста лихоманка, 

спричинена Rickettsia 

siberica 

- - 

A77 Плямиста лихоманка 

[кліщові рикетсіози] 

A77.3 Плямиста лихоманка, 

спричинена Rickettsia 

australis 

- - 

A77 Плямиста лихоманка 

[кліщові рикетсіози] 

A77.8 Інші плямисті 

лихоманки 

- - 

A77 Плямиста лихоманка 

[кліщові рикетсіози] 

A77.9 Плямиста лихоманка, 

неуточнена 

- - 

A78 Лихоманка Ку - - - - 

A79 Інші рикетсіози A79.0 Пароксизмальна 

лихоманка 

- - 

A79 Інші рикетсіози A79.1 Рикетсіозна віспа, 

спричинена Rickettsia 

akari 

- - 

A79 Інші рикетсіози A79.8 Інші уточнені 

рикетсіози 

- - 

A79 Інші рикетсіози A79.9 Рикетсіоз, неуточнений - - 

A80 Гострий поліомієліт A80.0 Гострий паралітичний 

поліомієліт, 

асоційований з 

вакциною 

- - 

A80 Гострий поліомієліт A80.1 Гострий паралітичний 

поліомієліт, 

спричинений диким 

завезеним вірусом 

- - 

A80 Гострий поліомієліт A80.2 Гострий паралітичний 

поліомієліт, 

спричинений диким 

природним вірусом 

- - 

A80 Гострий поліомієліт A80.3 Гострий паралітичний 

поліомієліт, інший та 

неуточнений 

- - 

A80 Гострий поліомієліт A80.4 Гострий 

непаралітичний 

поліомієліт 

- - 

A80 Гострий поліомієліт A80.9 Гострий поліомієліт, 

неуточнений 

- - 

A81 Повільні вірусні 

інфекції центральної 

нервової системи 

A81.0 Хвороба 

Крейтцфельдта-Якоба 

- - 

A81 Повільні вірусні 

інфекції центральної 

нервової системи 

A81.1 Підгострий 

склерозуючий 

паненцефаліт 

- - 

A81 Повільні вірусні 

інфекції центральної 

нервової системи 

A81.2 Прогресуюча 

багатовогнищева 

лейкоенцефалопатія 

- - 

A81 Повільні вірусні 

інфекції центральної 

A81.8 Інші повільні вірусні 

інфекції центральної 

- - 
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нервової системи нервової системи 

A81 Повільні вірусні 

інфекції центральної 

нервової системи 

A81.9 Повільна вірусна 

інфекція центральної 

нервової системи, 

неуточнена 

- - 

A82 Сказ A82.0 Сказ лісовий - - 

A82 Сказ A82.1 Сказ міський - - 

A82 Сказ A82.9 Сказ, неуточнений - - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.0 Японський енцефаліт - - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.1 Західний кінський 

енцефаліт 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.2 Східний кінський 

енцефаліт 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.3 Енцефаліт Сент-Луїс - - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.4 Австралійський 

енцефаліт 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.5 Каліфорнійський 

енцефаліт 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.6 Хвороба, спричинена 

вірусом Роціо 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.8 Інший комариний 

вірусний енцефаліт 

- - 

A83 Комариний вірусний 

енцефаліт 

A83.9 Комариний вірусний 

енцефаліт, неуточнений 

- - 

A84 Кліщовий вірусний 

енцефаліт 

A84.0 Далекосхідний 

кліщовий енцефаліт 

[російський весняно-

літній енцефаліт] 

- - 

A84 Кліщовий вірусний 

енцефаліт 

A84.1 Центральноєвропейськ

ий кліщовий енцефаліт 

- - 

A84 Кліщовий вірусний 

енцефаліт 

A84.8 Інший кліщовий 

вірусний енцефаліт 

- - 

A84 Кліщовий вірусний 

енцефаліт 

A84.9 Кліщовий вірусний 

енцефаліт, неуточнений 

- - 

A85 Інші вірусні 

енцефаліти, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A85.0 Ентеровірусний 

енцефаліт 

- - 

A85 Інші вірусні 

енцефаліти, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A85.1 Аденовірусний 

енцефаліт 

- - 

A85 Інші вірусні 

енцефаліти, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A85.2 Вірусний енцефаліт, що 

переноситься 

членистоногими, 

неуточнений 

- - 

A85 Інші вірусні 

енцефаліти, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A85.8 Інший уточнений 

вірусний енцефаліт 

- - 
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A86 Неуточнений вірусний 

енцефаліт 

- - - - 

A87 Вірусний менінгіт A87.0 Ентеровірусний 

менінгіт 

- - 

A87 Вірусний менінгіт A87.1 Аденовірусний 

менінгіт 

- - 

A87 Вірусний менінгіт A87.2 Лімфоцитарний 

хоріоменінгіт 

- - 

A87 Вірусний менінгіт A87.8 Інший вірусний 

менінгіт 

- - 

A87 Вірусний менінгіт A87.9 Вірусний менінгіт, 

неуточнений 

- - 

A88 Інші вірусні інфекції 

центральної нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A88.0 Ентеровірусна 

екзантематозна 

лихоманка [Бостонська 

екзантема] 

- - 

A88 Інші вірусні інфекції 

центральної нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A88.1 Епідемічне 

запаморочення 

- - 

A88 Інші вірусні інфекції 

центральної нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A88.8 Інші уточнені вірусні 

інфекції центральної 

нервової системи 

- - 

A89 Вірусна інфекція 

центральної нервової 

системи, неуточнена 

- - - - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.0 Вірусна хвороба 

Чикунгунья 

- - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.1 Лихоманка О'Ньонг-

Ньонг 

- - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.2 Венесуельська кінська 

лихоманка 

- - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.3 Вірусна інфекція 

Західного Нілу 

- - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.4 Лихоманка Рифт-Валлі - - 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

A92.8 Інші уточнені вірусні 

лихоманки, що 

- - 
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переносяться 

комарами 

переносяться комарами 

A92 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

комарами 

A92.9 Вірусна лихоманка, що 

переноситься 

комарами, неуточнена 

- - 

A93 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

членистоногими, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A93.0 Вірусна хвороба 

Оропуш 

- - 

A93 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

членистоногими, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A93.1 Москітна лихоманка - - 

A93 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

членистоногими, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A93.2 Лихоманка колорадська - - 

A93 Інші вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

членистоногими, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A93.8 Інші уточнені вірусні 

лихоманки, що 

переносяться 

членистоногими 

- - 

A94 Неуточнена вірусна 

лихоманка, що 

переноситься 

членистоногими 

- - - - 

A95 Жовта лихоманка A95.0 Лісова жовта 

лихоманка 

- - 

A95 Жовта лихоманка A95.1 Міська жовта 

лихоманка 

- - 

A95 Жовта лихоманка A95.9 Жовта лихоманка, 

неуточнена 

- - 

A96 Аренавірусна 

геморагічна 

лихоманка 

A96.0 Геморагічна лихоманка 

Хунін 

- - 

A96 Аренавірусна 

геморагічна 

лихоманка 

A96.1 Геморагічна лихоманка 

Мачупо 

- - 

A96 Аренавірусна 

геморагічна 

лихоманка 

A96.2 Лихоманка Ласса - - 

A96 Аренавірусна 

геморагічна 

лихоманка 

A96.8 Інші аренавірусні 

геморагічні лихоманки 

- - 
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A96 Аренавірусна 

геморагічна 

лихоманка 

A96.9 Аренавірусна 

геморагічна лихоманка, 

неуточнена 

- - 

A97 Лихоманка Денге A97.0 Лихоманка Денге без 

насторожуючих ознак 

- - 

A97 Лихоманка Денге A97.1 Лихоманка Денге з 

насторожуючими 

ознаками 

- - 

A97 Лихоманка Денге A97.2 Сильна Лихоманка 

Денге 

- - 

A97 Лихоманка Денге A97.9 Лихоманка Денге, 

неуточнена 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.0 Кримська, спричинена 

Конго-вірусом, 

геморагічна лихоманка 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.1 Омська геморагічна 

лихоманка 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.2 Кьясанурська лісова 

хвороба 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.3 Хвороба, спричинена 

вірусом Марбург 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.4 Хвороба, спричинена 

вірусом Ебола 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.5 Геморагічна лихоманка 

з нирковим синдромом 

- - 

A98 Інші геморагічні 

вірусні лихоманки, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A98.8 Інші уточнені вірусні 

геморагічні лихоманки 

- - 

A99 Неуточнена вірусна 

геморагічна 

лихоманка 

- - - - 

B00 Герпесвірусні 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.0 Екзема герпетична - - 

B00 Герпесвірусні 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.1 Герпетичний 

везикулярний дерматит 

- - 

B00 Герпесвірусні 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.2 Герпетичний 

гінгівостоматит та 

фаринготонзиліт 

- - 
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B00 Герпесвірусні 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.3 Герпетичний менінгіт - - 

B00 Герпесвiруснi 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.4 Герпетичний енцефаліт - - 

B00 Герпесвiруснi 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.5 Герпесвірусна хвороба 

очей 

- - 

B00 Герпесвiруснi 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.7 Дисемінована 

герпетична хвороба 

- - 

B00 Герпесвiруснi 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.8 Інші форми 

герпесвірусної інфекції 

- - 

B00 Герпесвiруснi 

[простий герпес] 

інфекції 

B00.9 Герпесвірусна інфекція, 

неуточнена 

- - 

B01 Вітряна віспа 

[varicella] 

B01.0 Вітряна віспа з 

менінгітом 

- - 

B01 Вітряна віспа 

[varicella] 

B01.1 Вітряна віспа з 

енцефалітом 

- - 

B01 Вітряна віспа 

[varicella] 

B01.2 Вітряна віспа з 

пневмонією 

- - 

B01 Вітряна віспа 

[varicella] 

B01.8 Вітряна віспа з іншими 

ускладненнями 

- - 

B01 Вітряна віспа 

[varicella] 

B01.9 Вітряна віспа без 

ускладнення 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.0 Оперізуючий лишай з 

енцефалітом 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.1 Оперізуючий лишай з 

менінгітом 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.2 Оперізуючий лишай з 

іншими ускладненнями 

з боку нервової 

системи 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.3 Оперізуючий лишай з 

очними ускладненнями 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.7 Дисемінований 

оперізуючий лишай 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.8 Оперізуючий лишай з 

іншими ускладненнями 

- - 

B02 Оперізуючий лишай 

[herpes zoster] 

B02.9 Оперізуючий лишай 

без ускладнення 

- - 

B03 Віспа (натуральна) - - - - 

B04 Інфекції, спричинені 

вірусом мавпячої 

віспи 

- - - - 

B05 Кір B05.0 Кір, ускладнений 

енцефалітом 

- - 

B05 Кір B05.1 Кір, ускладнений 

менінгітом 

- - 
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B05 Кір B05.2 Кір, ускладнений 

пневмонією 

- - 

B05 Кір B05.3 Кір, ускладнений 

середнім отитом 

- - 

B05 Кір B05.4 Кір з кишковими 

ускладненнями 

- - 

B05 Кір B05.8 Кір з іншими 

ускладненнями 

- - 

B05 Кір B05.9 Кір без ускладнень - - 

B06 Краснуха [німецький 

кір] 

B06.0 Краснуха з 

неврологічними 

ускладненнями 

- - 

B06 Краснуха [німецький 

кір] 

B06.8 Краснуха з іншими 

ускладненнями 

- - 

B06 Краснуха [німецький 

кір] 

B06.9 Краснуха без 

ускладнень 

- - 

B07 Вірусні бородавки - - - - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.0 Інші інфекції, 

зумовлені 

ортопоксвірусом 

- - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.1 Контагіозний молюск - - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.2 Раптова екзантема 

[шоста хвороба] 

- - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.3 Еритема інфекційна 

[п'ята хвороба] 

- - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.4 Ентеровірусний 

везикулярний стоматит 

з екзантемою 

- - 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

B08.5 Ентеровірусний 

везикулярний фарингіт 

- - 
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рубриках 

B08 Інші вірусні інфекції, 

які характеризуються 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B08.8 Інші уточнені вірусні 

інфекції, для яких 

характерне ураження 

шкіри та слизової 

оболонки 

- - 

B09 Неуточнена вірусна 

інфекція, яка 

характеризується 

ураженнями шкіри та 

слизових оболонок 

- - - - 

B15 Гострий гепатит A B15.0 Гепатит А з печінковою 

комою 

- - 

B15 Гострий гепатит A B15.9 Гепатит А без 

печінкової коми 

- - 

B16 Гострий гепатит B B16.0 Гострий гепатит В з 

дельта-агентом 

(коінфекція) та 

печінковою комою 

- - 

B16 Гострий гепатит B B16.1 Гострий гепатит В з 

дельта-агентом 

(коінфекція) без 

печінкової коми 

- - 

B16 Гострий гепатит B B16.2 Гострий гепатит В без 

дельта-агента з 

печінковою комою 

- - 

B16 Гострий гепатит B B16.9 Гострий гепатит В без 

дельта-агента та без 

печінкової коми 

- - 

B17 Інший гострий 

вірусний гепатит 

B17.1 Гострий гепатит С - - 

B17 Інший гострий 

вірусний гепатит 

B17.2 Гострий гепатит Е - - 

B17 Інший гострий 

вірусний гепатит 

B17.8 Інший уточнений 

гострий вірусний 

гепатит 

- - 

B17 Інший гострий 

вірусний гепатит 

B17.9 Гострий вірусний 

гепатит, неуточнений 

- - 

B18 Хронічний вірусний 

гепатит 

B18.0 Хронічний вірусний 

гепатит В з дельта-

агентом 

- - 

B18 Хронічний вірусний 

гепатит 

B18.1 Хронічний вірусний 

гепатит В без дельта-

агента 

- - 

B18 Хронічний вірусний 

гепатит 

B18.2 Хронічний вірусний 

гепатит С 

- - 

B18 Хронічний вірусний 

гепатит 

B18.8 Інший хронічний 

вірусний гепатит 

- - 

B18 Хронічний вірусний 

гепатит 

B18.9 Хронічний вірусний 

гепатит, неуточнений 

- - 

B19 Неуточнений вірусний B19.0 Неуточнений вірусний - - 
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гепатит гепатит з печінковою 

комою 

B19 Неуточнений вірусний 

гепатит 

B19.9 Неуточнений вірусний 

гепатит без печінкової 

коми 

- - 

B20 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], яка 

проявляється 

інфекційними та 

паразитарними 

хворобами 

- - - - 

B21 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], 

внаслідок чого 

виникають злоякісні 

новоутворення 

- - - - 

B22 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], з 

проявами інших 

уточнених хвороб 

- - - - 

B23 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], яка 

супроводжується 

іншими станами 

B23.0 Гострий ВІЛ-

інфекційний синдром 

- - 

B23 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], яка 

супроводжується 

іншими станами 

B23.8 Хвороба ВІЛ з 

проявами інших 

уточнених станів 

- - 

B24 Хвороба, зумовлена 

вірусом 

імунодефіциту 

людини [ВіЛ], 

неуточнена 

- - - - 

B25 Хвороба, зумовлена 

цитомегаловірусом 

B25.0 Цитомегаловірусний 

пневмоніт (J17.1*) 

- - 

B25 Хвороба, зумовлена 

цитомегаловірусом 

B25.1 Цитомегаловірусний 

гепатит 

- - 

B25 Хвороба, зумовлена 

цитомегаловірусом 

B25.2 Цитомегаловірусний 

панкреатит 

- - 

B25 Хвороба, зумовлена 

цитомегаловірусом 

B25.8 Інші цитомегаловірусні 

хвороби 

- - 

B25 Хвороба, зумовлена B25.9 Цитомегаловірусна - - 
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цитомегаловірусом хвороба, неуточнена 

B26 Епідемічний паротит B26.0 Епідемічно-паротитний 

орхіт 

- - 

B26 Епідемічний паротит B26.1 Епідемічно-паротитний 

менінгіт 

- - 

B26 Епідемічний паротит B26.2 Епідемічно-паротитний 

енцефаліт 

- - 

B26 Епідемічний паротит B26.3 Епідемічно-паротитний 

панкреатит 

- - 

B26 Епідемічний паротит B26.8 Епідемічний паротит з 

іншими ускладненнями 

- - 

B26 Епідемічний паротит B26.9 Епідемічний паротит 

без ускладнень 

- - 

B27 Інфекційний 

мононуклеоз 

B27.0 Мононуклеоз, 

спричинений гамма-

герпетичним вірусом 

- - 

B27 Інфекційний 

мононуклеоз 

B27.1 Цитомегаловірусний 

мононуклеоз 

- - 

B27 Інфекційний 

мононуклеоз 

B27.8 Інший інфекційний 

мононуклеоз 

- - 

B27 Інфекційний 

мононуклеоз 

B27.9 Інфекційний 

мононуклеоз, 

неуточнений 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.0 Кератокон'юнктивіти, 

спричинені 

аденовірусом 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.1 Кон'юнктивіти, 

спричинені 

аденовірусом 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.2 Вірусний 

фарингокон'юнктивіт 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.3 Гострі епідемічні 

геморагічні 

кон'юнктивіти 

(ентеровірусні) 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.8 Інший вірусний 

кон'юнктивіт 

- - 

B30 Вірусний 

кон'юнктивіт 

B30.9 Вірусний кон'юнктивіт, 

неуточнений 

- - 

B33 Інші вірусні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

B33.0 Епідемічна міалгія - - 

B33 Інші вірусні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

B33.1 Хвороба Росс-Рівер - - 

B33 Інші вірусні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

B33.2 Вірусний кардит - - 

B33 Інші вірусні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

B33.3 Ретровірусні інфекції, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

B33 Інші вірусні хвороби, B33.4 Хантавірусний (кардіо- - - 
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не класифіковані в 

інших рубриках 

)легеневий синдром 

[ХЛС] [ХКЛС] (J17.1*) 

B33 Інші вірусні хвороби, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

B33.8 Інші уточнені вірусні 

хвороби 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.0 Аденовірусні інфекції, 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.1 Ентеровірусні інфекції, 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.2 Коронавірусні інфекції, 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.3 Парвовірусні інфекції, 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.4 Паповавірусні інфекції, 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.8 Інші вірусні інфекції 

неуточненої локалізації 

- - 

B34 Вірусна інфекція 

неуточненої 

локалізації 

B34.9 Вірусна інфекція, 

неуточнена 

- - 

B35 Дерматофітії B35.0 Дерматофітія бороди та 

дерматофітія 

волосистої частини 

голови 

- - 

B35 Дерматофітії B35.1 Дерматофітія нігтів - - 

B35 Дерматофітії B35.2 Дерматофітія кистей - - 

B35 Дерматофітії B35.3 Дерматофітія стоп - - 

B35 Дерматофітії B35.4 Дерматофітія тулуба - - 

B35 Дерматофітії B35.5 Дерматофітія 

черепицеподібна 

- - 

B35 Дерматофітії B35.6 Паховий дерматомікоз 

[дерматофітія пахова] 

- - 

B35 Дерматофітії B35.8 Інші дерматофітії - - 

B35 Дерматофітії B35.9 Дерматофітія, 

неуточнена 

- - 

B36 Інші поверхневі 

мікози 

B36.0 Висівкоподібний 

[різнобарвний] лишай 

- - 

B36 Інші поверхневі 

мікози 

B36.1 Чорна дерматофітія - - 

B36 Інші поверхневі 

мікози 

B36.2 Біла п'єдра - - 

B36 Інші поверхневі 

мікози 

B36.3 Чорна п'єдра - - 

B36 Інші поверхневі 

мікози 

B36.8 Інші уточнені 

поверхневі мікози 

- - 

B36 Інші поверхневі B36.9 Поверхневий мікоз, - - 
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мікози неуточнений 

B37 Кандидоз B37.0 Кандидозний стоматит - - 

B37 Кандидоз B37.1 Легеневий кандидоз - - 

B37 Кандидоз B37.2 Кандидоз шкіри та 

нігтя 

- - 

B37 Кандидоз B37.3 Кандидоз вульви та 

вагiни (N77.1*) 

- - 

B37 Кандидоз B37.4 Кандидоз інших 

урогенітальних 

локалізацій 

- - 

B37 Кандидоз B37.5 Кандидозний менінгіт - - 

B37 Кандидоз B37.6 Кандидозний 

ендокардит 

- - 

B37 Кандидоз B37.7 Кандидозна септицемія - - 

B37 Кандидоз B37.8 Кандидоз інших 

локалізацій 

B37.81 Кандидозний 

езофагіт 

B37 Кандидоз B37.8 Кандидоз інших 

локалізацій 

B37.88 Кандидоз інших 

локалізацій 

B37 Кандидоз B37.9 Кандидоз, неуточнений - - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.0 Гострий легеневий 

кокцидіоїдомікоз 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.1 Хронічний легеневий 

кокцидіоїдомікоз 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.2 Легеневий 

кокцидіоїдомікоз, 

неуточнений 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.3 Кокцидіоїдомікоз 

шкіри 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.4 Кокцидіоїдомікозний 

менінгіт 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.7 Дисемінований 

кокцидіоїдомікоз 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.8 Інші форми 

кокцидіоїдомікозу 

- - 

B38 Кокцидіоїдомікоз B38.9 Кокцидіоїдомікоз, 

неуточнений 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.0 Гострий легеневий 

гістоплазмоз, 

зумовлений 

Histoplasma capsulatum 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.1 Хронічний легеневий 

гістоплазмоз, 

зумовлений 

Histoplasma capsulatum 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.2 Легеневий 

гістоплазмоз, 

зумовлений 

Histoplasma capsulatum, 

неуточнений 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.3 Дисемінований 

гістоплазмоз, 

зумовлений 

- - 
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Histoplasma capsulatum 

B39 Гістоплазмоз B39.4 Гістоплазмоз, 

зумовлений 

Histoplasma capsulatum, 

неуточнений 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.5 Гістоплазмоз, 

зумовлений Histoplasira 

duboisii 

- - 

B39 Гістоплазмоз B39.9 Гістоплазмоз, 

неуточнений 

- - 

B40 Бластомікоз B40.0 Гострий легеневий 

бластомікоз 

- - 

B40 Бластомікоз B40.1 Хронічний легеневий 

бластомікоз 

- - 

B40 Бластомікоз B40.2 Легеневий бластомікоз, 

неуточнений 

- - 

B40 Бластомікоз B40.3 Бластомікоз шкіри - - 

B40 Бластомікоз B40.7 Дисемінований 

бластомікоз 

- - 

B40 Бластомікоз B40.8 Інші форми 

бластомікозу 

- - 

B40 Бластомікоз B40.9 Бластомікоз, 

неуточнений 

- - 

B41 Паракокцидіоїдомікоз B41.0 Легеневий 

паракокцидіоїдомікоз 

- - 

B41 Паракокцидіоїдомікоз B41.7 Дисемінований 

паракокцидіоїдомікоз 

- - 

B41 Паракокцидіоїдомікоз B41.8 Інші форми 

паракокцидіоїдомікозу 

- - 

B41 Паракокцидіоїдомікоз B41.9 Паракокцидіоїдомікоз, 

неуточнений 

- - 

B42 Споротрихоз B42.0 Легеневий споротрихоз - - 

B42 Споротрихоз B42.1 Шкірно-лімфатичний 

споротрихоз 

- - 

B42 Споротрихоз B42.7 Дисемінований 

споротрихоз 

- - 

B42 Споротрихоз B42.8 Інші форми 

споротрихозу 

- - 

B42 Споротрихоз B42.9 Споротрихоз, 

неуточнений 

- - 

B43 Хромомікоз та 

феомікотичний абсцес 

B43.0 Хромомікоз шкіри - - 

B43 Хромомікоз та 

феомікотичний абсцес 

B43.1 Феомікотичний абсцес 

мозку 

- - 

B43 Хромомікоз та 

феомікотичний абсцес 

B43.2 Підшкірний 

феомікотичний абсцес 

та кіста 

- - 

B43 Хромомікоз та 

феомікотичний абсцес 

B43.8 Інші форми 

хромомікозу 

- - 

B43 Хромомікоз та 

феомікотичний абсцес 

B43.9 Хромомікоз, 

неуточнений 

- - 

B44 Аспергільоз B44.0 Інвазивний легеневий - - 
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аспергільоз 

B44 Аспергільоз B44.1 Інші форми легеневого 

аспергільозу 

- - 

B44 Аспергільоз B44.2 Тонзилярний 

аспергільоз 

- - 

B44 Аспергільоз B44.7 Дисемінований 

аспергільоз 

- - 

B44 Аспергільоз B44.8 Інші форми 

аспергільозу 

- - 

B44 Аспергільоз B44.9 Аспергільоз, 

неуточнений 

- - 

B45 Криптококоз B45.0 Легеневий криптококоз - - 

B45 Криптококоз B45.1 Церебральний 

криптококоз 

- - 

B45 Криптококоз B45.2 Криптококоз шкіри - - 

B45 Криптококоз B45.3 Криптококоз кісток - - 

B45 Криптококоз B45.7 Дисемінований 

криптококоз 

- - 

B45 Криптококоз B45.8 Інші форми 

криптококозу 

- - 

B45 Криптококоз B45.9 Криптококоз, 

неуточнений 

- - 

B46 Зигомікоз B46.0 Легеневий мукоромікоз - - 

B46 Зигомікоз B46.1 Риноцеребральний 

мукоромікоз 

- - 

B46 Зигомікоз B46.2 Гастроінтестинальний 

мукоромікоз 

- - 

B46 Зигомікоз B46.3 Мукоромікоз шкіри - - 

B46 Зигомікоз B46.4 Дисемінований 

мукоромікоз 

- - 

B46 Зигомікоз B46.5 Мукоромікоз, 

неуточнений 

- - 

B46 Зигомікоз B46.8 Інші зигомікози - - 

B46 Зигомікоз B46.9 Зигомікоз, неуточнений - - 

B47 Міцетома B47.0 Справжня міцетома - - 

B47 Міцетома B47.1 Актиноміцетома - - 

B47 Міцетома B47.9 Міцетома, неуточнена - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.0 Лобомікоз - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.1 Риноспоридіоз - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.2 Алешеріоз - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.3 Геотрихоз - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

B48.4 Пеніциліоз - - 
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рубриках 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.7 Опортуністичні мікози - - 

B48 Інші мікози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B48.8 Інші уточнені мікози - - 

B49 Неуточнений мікоз - - - - 

B50 Малярія, спричинена 

Plasmodium falciparum 

B50.0 Малярія, спричинена 

Plasmodium falciparum, 

з церебральними 

ускладненнями 

- - 

B50 Малярія, спричинена 

Plasmodium falciparum 

B50.8 Інші тяжкі та 

ускладнені форми 

малярії, спричиненої 

Plasmodium falciparum 

- - 

B50 Малярія, спричинена 

Plasmodium falciparum 

B50.9 Малярія, спричинена 

Plasmodium falciparum, 

неуточнена 

- - 

B51 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax 

B51.0 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax, 

ускладнена розривом 

селезінки 

- - 

B51 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax 

B51.8 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax, з 

іншими ускладненнями 

- - 

B51 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax 

B51.9 Малярія, спричинена 

Plasmodium vivax, без 

ускладнень 

- - 

B52 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae 

B52.0 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae, з 

нефропатією 

- - 

B52 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae 

B52.8 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae, з 

іншими ускладненнями 

- - 

B52 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae 

B52.9 Малярія, спричинена 

Plasmodium malariae, 

без ускладнень 

- - 

B53 Інші паразитологічно 

підтверджені малярії 

B53.0 Малярія, спричинена 

Plasmodium ovale 

- - 

B53 Інші паразитологічно 

підтверджені малярії 

B53.1 Малярія, спричинена 

плазмодіями мавп 

- - 

B53 Інші паразитологічно 

підтверджені малярії 

B53.8 Інші паразитологічно 

підтверджені малярії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

B54 Неуточнена малярія - - - - 

B55 Лейшманіоз B55.0 Вісцеральний 

лейшманіоз 

- - 

B55 Лейшманіоз B55.1 Лейшманіоз шкіри - - 

B55 Лейшманіоз B55.2 Лейшманіоз шкіри та 

слизових оболонок 

- - 
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B55 Лейшманіоз B55.9 Лейшманіоз, 

неуточнений 

- - 

B56 Африканський 

трипаносомоз 

B56.0 Гамбійський 

трипаносомоз 

- - 

B56 Африканський 

трипаносомоз 

B56.1 Родезійський 

трипаносомоз 

- - 

B56 Африканський 

трипаносомоз 

B56.9 Африканський 

трипаносомоз, 

неуточнений 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.0 Гостра форма хвороби 

Шагаса з ураженням 

серця 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.1 Гостра форма хвороби 

Шагаса без ураження 

серця 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.2 Хвороба Шагаса 

(хронічна) з ураженням 

серця 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.3 Хвороба Шагаса 

(хронічна) з ураженням 

системи травлення 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.4 Хвороба Шагаса 

(хронічна) з ураженням 

нервової системи 

- - 

B57 Хвороба Шагаса B57.5 Хвороба Шагаса 

(хронічна) з ураженням 

інших органів 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.0 Токсоплазмозна 

офтальмопатія 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.1 Токсоплазмозний 

гепатит 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.2 Токсоплазмозний 

менінгоенцефаліт 

(G05.2*) 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.3 Легеневий 

токсоплазмоз (J17.3*) 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.8 Токсоплазмоз з 

ураженням інших 

органів 

- - 

B58 Токсоплазмоз B58.9 Токсоплазмоз, 

неуточнений 

- - 

B59 Пневмоцистоз (J17.3*) - - - - 

B60 Інші протозойні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B60.0 Бабезіоз - - 

B60 Інші протозойні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B60.1 Акантамебіаз - - 

B60 Інші протозойні 

хвороби, не 

B60.2 Неглеріаз - - 
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класифіковані в інших 

рубриках 

B60 Інші протозойні 

хвороби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B60.8 Інші уточнені 

протозойні хвороби 

- - 

B64 Неуточнена 

протозойна хвороба 

- - - - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.0 Шистосомоз, 

спричинений 

Schistosoma 

haematobium 

[сечостатевий 

шистосомоз] 

- - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.1 Шистосомоз, 

спричинений 

Schistosoma mansoni 

[кишковий 

шистосомоз] 

- - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.2 Шистосомоз, 

спричинений 

Schistosoma japonicum 

- - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.3 Церкаріальний 

дерматит 

- - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.8 Інші шистосомози - - 

B65 Шистосомоз 

[більгарціоз] 

B65.9 Шистосомоз, 

неуточнений 

- - 

B66 Інші трематодози B66.0 Опісторхоз - - 

B66 Інші трематодози B66.1 Клонорхоз - - 

B66 Інші трематодози B66.2 Дикроцеліоз - - 

B66 Інші трематодози B66.3 Фасціольоз - - 

B66 Інші трематодози B66.4 Парагонімоз - - 

B66 Інші трематодози B66.5 Фасціолопсидоз - - 

B66 Інші трематодози B66.8 Інші уточнені 

трематодні інфекції 

- - 

B66 Інші трематодози B66.9 Трематодна інвазія, 

неуточнена 

- - 

B67 Ехінококоз B67.0 Ехінококова 

гранульозна інфекція 

печінки 

- - 

B67 Ехінококоз B67.1 Ехінококова 

гранульозна інфекція 

легень 

- - 

B67 Ехінококоз B67.2 Ехінококова 

гранульозна інфекція 

кісток 

- - 

B67 Ехінококоз B67.3 Ехінококова 

гранульозна інфекція 

інших та множинних 

ділянок 

- - 

B67 Ехінококоз B67.4 Ехінококова - - 
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гранульозна інфекція, 

неуточнена 

B67 Ехінококоз B67.5 Інфікування печінки, 

зумовлене Echinococcus 

multilocularis 

- - 

B67 Ехінококоз B67.6 Інфікування іншої 

локалізації та 

множинний ехінококоз, 

зумовлений 

Echinococcus 

multilocularis 

- - 

B67 Ехінококоз B67.7 Інфікування, зумовлене 

Echinococcus 

multilocularis, 

неуточнене 

- - 

B67 Ехінококоз B67.8 Ехінококоз печінки, 

неуточнений 

- - 

B67 Ехінококоз B67.9 Ехінококоз інших 

органів та неуточнений 

- - 

B68 Теніоз B68.0 Теніоз, зумовлений 

Taenia solium 

- - 

B68 Теніоз B68.1 Теніоз, зумовлений 

Taenia saginata 

- - 

B68 Теніоз B68.9 Теніоз, неуточнений - - 

B69 Цистицеркоз B69.0 Цистицеркоз 

центральної нервової 

системи 

- - 

B69 Цистицеркоз B69.1 Цистицеркоз ока - - 

B69 Цистицеркоз B69.8 Цистицеркоз інших 

локалізацій 

- - 

B69 Цистицеркоз B69.9 Цистицеркоз, 

неуточнений 

- - 

B70 Дифілоботріоз і 

спарганоз 

B70.0 Дифілоботріоз - - 

B70 Дифілоботріоз і 

спарганоз 

B70.1 Спарганоз - - 

B71 Інші інфекції, 

спричинені цестодами 

B71.0 Гіменолепідоз - - 

B71 Інші інфекції, 

спричинені цестодами 

B71.1 Дипілідіоз - - 

B71 Інші інфекції, 

спричинені цестодами 

B71.8 Інші уточнені цестодні 

інвазії 

- - 

B71 Інші інфекції, 

спричинені цестодами 

B71.9 Цестодна інвазія, 

неуточнена 

- - 

B72 Дракункульоз - - - - 

B73 Онхоцеркоз - - - - 

B74 Філяріатоз B74.0 Філяріатоз, 

спричинений 

Wuchereria bancrofti 

- - 

B74 Філяріатоз B74.1 Філяріатоз, 

спричинений Brugia 

malayi 

- - 
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B74 Філяріатоз B74.2 Філяріатоз, 

спричинений Brugia 

timori 

- - 

B74 Філяріатоз B74.3 Лоаоз - - 

B74 Філяріатоз B74.4 Мансонельоз - - 

B74 Філяріатоз B74.8 Інші філяріатози - - 

B74 Філяріатоз B74.9 Філяріатоз, 

неуточнений 

- - 

B75 Трихінельоз - - - - 

B76 Анкілостомідоз B76.0 Анкілостомоз - - 

B76 Анкілостомідоз B76.1 Некатороз - - 

B76 Анкілостомідоз B76.8 Інші анкілостомідози - - 

B76 Анкілостомідоз B76.9 Анкілостомідоз, 

неуточнений 

- - 

B77 Аскаридоз B77.0 Аскаридоз з кишковим 

ускладненням 

- - 

B77 Аскаридоз B77.8 Аскаридоз з іншими 

ускладненнями 

- - 

B77 Аскаридоз B77.9 Аскаридоз, 

неуточнений 

- - 

B78 Стронгілоїдоз B78.0 Стронгілоїдоз 

кишковий 

- - 

B78 Стронгілоїдоз B78.1 Стронгілоїдоз шкіри - - 

B78 Стронгілоїдоз B78.7 Дисемінований 

стронгілоїдоз 

- - 

B78 Стронгілоїдоз B78.9 Стронгілоїдоз, 

неуточнений 

- - 

B79 Трихуріаз - - - - 

B80 Ентеробіоз - - - - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B81.0 Анізакіаз - - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B81.1 Кишковий капіляріоз - - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B81.2 Трихостронгілоїдоз - - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B81.3 Кишковий 

ангіостронгілоїдоз 

- - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

B81.4 Змішані кишкові 

гельмінтози 

- - 

B81 Інші кишкові 

гельмінтози, не 

B81.8 Інші уточнені кишкові 

гельмінтози 

- - 
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класифіковані в інших 

рубриках 

B82 Кишковий паразитизм, 

неуточнений 

B82.0 Кишкові гельмінтози, 

неуточнені 

- - 

B82 Кишковий паразитизм, 

неуточнений 

B82.9 Кишкові паразитарні 

захворювання, 

неуточнені 

- - 

B83 Інші гельмінтози B83.0 Вісцеральна мігруюча 

личинка 

- - 

B83 Інші гельмінтози B83.1 Гнатостомоз - - 

B83 Інші гельмінтози B83.2 Ангіостронгілоїдоз, 

спричинений 

Parastrongylus 

cantonensis 

- - 

B83 Інші гельмінтози B83.3 Сингамідоз - - 

B83 Інші гельмінтози B83.4 Внутрішній гірудиноз - - 

B83 Інші гельмінтози B83.8 Інші уточнені 

гельмінтози 

- - 

B83 Інші гельмінтози B83.9 Гельмінтози, 

неуточнені 

- - 

B85 Педикульоз і фтиріоз B85.0 Педикульоз, 

спричинений Pediculus 

humanus capitis 

- - 

B85 Педикульоз і фтиріоз B85.1 Педикульоз, 

спричинений Pediculus 

humanus corporis 

- - 

B85 Педикульоз і фтиріоз B85.2 Педикульоз, 

неуточнений 

- - 

B85 Педикульоз і фтиріоз B85.3 Фтиріоз - - 

B85 Педикульоз і фтиріоз B85.4 Змішаний педикульоз і 

фтиріоз 

- - 

B86 Короста - - - - 

B87 Міаз B87.0 Міаз шкіри - - 

B87 Міаз B87.1 Міаз рани - - 

B87 Міаз B87.2 Міаз ока - - 

B87 Міаз B87.3 Носоглотковий міаз - - 

B87 Міаз B87.4 Міаз вуха - - 

B87 Міаз B87.8 Міаз інших локалізацій - - 

B87 Міаз B87.9 Міаз, неуточнений - - 

B88 Інші інвазії B88.0 Інші акаріази - - 

B88 Інші інвазії B88.1 Тунгіаз [інвазія 

тропічною пісочною 

блохою] 

- - 

B88 Інші інвазії B88.2 Інші інвазії 

членистоногими 

- - 

B88 Інші інвазії B88.3 Зовнішній гірудиноз - - 

B88 Інші інвазії B88.8 Інші уточнені інвазії - - 

B88 Інші інвазії B88.9 Інвазія, неуточнена - - 

B89 Неуточнена 

паразитарна хвороба 

- - - - 
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B90 Наслідки 

туберкульозу 

B90.0 Наслідки туберкульозу 

центральної нервової 

системи 

- - 

B90 Наслідки 

туберкульозу 

B90.1 Наслідки туберкульозу 

сечостатевих органів 

- - 

B90 Наслідки 

туберкульозу 

B90.2 Наслідки туберкульозу 

кісток та суглобів 

- - 

B90 Наслідки 

туберкульозу 

B90.8 Наслідки туберкульозу 

інших органів 

- - 

B90 Наслідки 

туберкульозу 

B90.9 Наслідки 

респіраторного та 

неуточненого 

туберкульозу 

- - 

B91 Наслідки поліомієліту - - - - 

B92 Наслідки лепри - - - - 

B94 Наслідки інших та 

неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

B94.0 Наслідки трахоми - - 

B94 Наслідки інших та 

неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

B94.1 Наслідки вірусного 

енцефаліту 

- - 

B94 Наслідки інших та 

неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

B94.2 Наслідки вірусного 

гепатиту 

- - 

B94 Наслідки інших та 

неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

B94.8 Наслідки інших 

уточнених інфекційних 

та паразитарних хвороб 

- - 

B94 Наслідки інших та 

неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

B94.9 Наслідки неуточнених 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.0 Стрептококи групи А 

як причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.1 Стрептококи групи В 

як причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.2 Стрептококи групи D 

як причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

B95.3 Streptococcus 

pneumoniae як причина 

- - 
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хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.4 Інші стрептококи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.41 Стрептококи 

групи С як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.4 Інші стрептококи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.42 Стрептококи 

групи G як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.4 Інші стрептококи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.48 Стрептококи іншої 

уточненої групи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.5 Неуточнені 

стрептококи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.6 Staphylococcus aureus 

як причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.7 Інші стафілококи як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B95 Стрептокок і 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B95.8 Неуточнений 

стафілокок як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.0 Mycoplasma 

pneumoniae [M. 

pneumoniae] як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.1 Klebsiella pneumoniae 

[K. pneumoniae] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

B96.2 Escherichia coli [E. coli] 

як причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.3 Haemophilus influenzae 

[H. influenzae] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.31 Haemophilus 

influenzae [H. 

influenzae] типу В 

як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.3 Haemophilus influenzae 

[H. influenzae] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.38 Haemophilus 

influenzae [H. 

influenzae] інших 

уточнених типів 

як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.3 Haemophilus influenzae 

[H. influenzae] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.39 Haemophilus 

influenzae [H. 

influenzae] 

неуточненого типу 

як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.4 Proteus (mirabilis) 

(morganii) як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.5 Pseudomonas 

(aeruginosa) як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.6 Bacillus fragilis [B. 

fragilis] як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.7 Clostridium perfringens 

[C. perfringens] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.8 Інші уточнені 

бактеріальні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.81 Helicobacter pylori 

[H. pylori] як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

B96.8 Інші уточнені 

бактеріальні агенти як 

причина хвороб, 

B96.82 Vibrio vulnificus як 

причина хвороб, 

класифікованих в 



101 
 

класифікованих в 

інших рубриках 

класифікованих в 

інших рубриках 

інших рубриках 

B96 Інші бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.8 Інші уточнені 

бактеріальні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B96.88 Інші та неуточнені 

бактеріальні 

агенти як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.0 Аденовірус як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.1 Ентеровірус як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.2 Коронавірус як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.3 Ретровірус як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.4 Респіраторно-

синцитіальний вірус як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.5 Реовірус як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.6 Парвовірус як причина 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.7 Папіломавірус як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B97 Вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

B97.8 Інші вірусні агенти як 

причина хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

B99 Інші інфекційні 

хвороби 

- - - - 

A50 Вроджений сифіліс A50.0 Ранній вроджений 

сифіліс, 

симптоматичний 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.1 Ранній вроджений 

сифіліс, латентний 

- - 
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A50 Вроджений сифіліс A50.2 Ранній вроджений 

сифіліс, неуточнений 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.3 Пізня вроджена 

сифілітична 

офтальмопатія 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.4 Пізній вроджений 

нейросифіліс 

[ювенільний 

нейросифіліс] 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.5 Інший пізній 

вроджений сифіліс, 

симптоматичний 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.6 Пізній вроджений 

сифіліс, латентний 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.7 Пізній вроджений 

сифіліс, неуточнений 

- - 

A50 Вроджений сифіліс A50.9 Вроджений сифіліс, 

неуточнений 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.0 Первинний сифіліс 

статевих органів 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.1 Первинний сифіліс 

анальної ділянки 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.2 Первинний сифіліс 

іншої локалізації 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.3 Вторинний сифіліс 

шкіри та слизових 

оболонок 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.4 Інший вторинний 

сифіліс 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.5 Ранній сифіліс, 

латентний 

- - 

A51 Ранній сифіліс A51.9 Ранній сифіліс, 

неуточнений 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.0 Сифіліс серцево-

судинної системи 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.1 Симптоматичний 

нейросифіліс 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.2 Безсимптомний 

нейросифіліс 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.3 Нейросифіліс, 

неуточнений 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.7 Інший симптоматичний 

пізній сифіліс 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.8 Пізній сифіліс, 

латентний 

- - 

A52 Пізній сифіліс A52.9 Пізній сифіліс, 

неуточнений 

- - 

A53 Інший та неуточнений 

сифіліс 

A53.0 Латентний сифіліс, 

неуточнений як ранній 

або пізній 

- - 

A53 Інший та неуточнений 

сифіліс 

A53.9 Сифіліс, неуточнений - - 
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A54 Гонококова інфекція A54.0 Гонококова інфекція 

нижнього відділу 

сечостатевого тракту 

без абсцедування 

періуретральних або 

придаткових залоз 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.1 Гонококова інфекція 

нижнього відділу 

сечостатевого тракту з 

абсцесом 

періуретральних або 

придаткових залоз 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.2 Гонококовий тазовий 

перитоніт та інші 

гонококові сечостатеві 

інфекції 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.3 Гонококова інфекція 

ока 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.4 Гонококова інфекція 

кістково-м’язової 

системи 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.5 Гонококовий фарингіт - - 

A54 Гонококова інфекція A54.6 Гонококова інфекція 

ануса та прямої кишки 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.8 Інші гонококові 

інфекції 

- - 

A54 Гонококова інфекція A54.9 Гонококова інфекція, 

неуточнена 

- - 

A55 Хламідійна 

лімфогранульома 

(венерична) 

- - - - 

A56 Інші спричинені 

хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

A56.0 Хламідійні інфекції 

нижнього відділу 

сечостатевого тракту 

- - 

A56 Інші спричинені 

хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

A56.1 Хламідійні інфекції 

тазових та інших 

сечостатевих органів 

- - 

A56 Інші спричинені 

хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

A56.2 Хламідійна інфекція 

сечостатевого тракту, 

неуточнена 

- - 

A56 Інші спричинені 

хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

A56.3 Хламідійна інфекція 

ануса та прямої кишки 

- - 

A56 Інші спричинені 

хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

A56.4 Хлімідійна інфекція 

глотки 

- - 

A56 Інші спричинені A56.8 Хламідійна інфекція, - - 
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хламідіями хвороби, 

що передаються 

статевим шляхом 

що передається 

статевим шляхом, 

інших локалізацій 

A57 Шанкроїд - - - - 

A58 Пахова гранульома - - - - 

A59 Трихомоніаз A59.0 Урогенітальний 

трихомоніаз 

- - 

A59 Трихомоніаз A59.8 Трихомоніаз інших 

локалізацій 

- - 

A59 Трихомоніаз A59.9 Трихомоніаз, 

неуточнений 

- - 

A60 Аногенітальні 

герпесвірусні [герпес 

простий] інфекції 

A60.0 Герпесвірусна інфекція 

генітальна та 

урогенітальна 

- - 

A60 Аногенітальні 

герпесвірусні [герпес 

простий] інфекції 

A60.1 Герпесвірусна інфекція 

анальної ділянки та 

прямої кишки 

- - 

A60 Аногенітальні 

герпесвірусні [герпес 

простий] інфекції 

A60.9 Герпесвірусна інфекція 

анальної ділянки та 

статевих органів, 

неуточнена 

- - 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.00 Аногенітальні 

(венеричні) 

бородавки 

неуточненої 

локалізації 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.01 Періанальні 

(венеричні) 

бородавки 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.02 Бородавки шийки 

матки (венеричні) 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.03 Уретральні 

(венеричні) 

бородавки 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.04 Вагінальні 

(венеричні) 

бородавки 

A63 Інші хвороби, що A63.0 Аногенітальні A63.05 Бородавки 
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передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

(венеричні) бородавки жіночих зовнішніх 

статевих органів 

(венеричні) 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.06 Пенільні 

(венеричні) 

бородавки 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.07 Бородавки 

мошонки 

(венеричні) 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.0 Аногенітальні 

(венеричні) бородавки 

A63.09 Аногенітальні 

(венеричні) 

бородавки, інших 

локалізацій 

A63 Інші хвороби, що 

передаються 

переважно статевим 

шляхом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

A63.8 Інші уточнені хвороби, 

що передаються 

переважно статевим 

шляхом 

- - 

A64 Неуточнена хвороба, 

що передається 

статевим шляхом 

- - - - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.0 Злоякісне 

новоутворення 

Зовнішньої поверхні 

верхньої губи 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.1 Злоякісне 

новоутворення 

Зовнішньої поверхні 

нижньої губи 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.2 Злоякісне 

новоутворення 

зовнішньої поверхні 

неуточненої губи 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.3 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньої губи, 

внутрішньої поверхні 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.4 Злоякісне 

новоутворення 

Нижньої губи, 

внутрішньої поверхні 

- - 
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C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.5 Злоякісне 

новоутворення 

внутрішньої поверхні 

неуточненої губи 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.6 Злоякісне 

новоутворення спайки 

губ 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.8 Злоякісне ураження 

губи, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C00 Злоякісне 

новоутворення губи 

C00.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

губи 

- - 

C01 Злоякісне 

новоутворення кореня 

язика 

- - - - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.0 Злоякісне 

новоутворення 

верхньої поверхні язика 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.1 Злоякісне 

новоутворення Бічної 

поверхні язика 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.2 Злоякісне 

новоутворення нижньої 

поверхні язика 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.3 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

передніх двох третин 

язика 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.4 Злоякісне 

новоутворення 

Язикового мигдалика 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.8 Злоякісне ураження 

язика, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C02 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

язика 

C02.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

язика 

- - 

C03 Злоякісне 

новоутворення ясен 

C03.0 Злоякісне 

новоутворення Ясен 

верхньої щелепи 

- - 

C03 Злоякісне 

новоутворення ясен 

C03.1 Злоякісне 

новоутворення Ясен 

- - 



107 
 

нижньої щелепи 

C03 Злоякісне 

новоутворення ясен 

C03.9 Злоякісне 

новоутворення ясен 

неуточнених 

- - 

C04 Злоякісне 

новоутворення дна 

ротової порожнини 

C04.0 Злоякісне 

новоутворення 

Передньої частини дна 

ротової порожнини 

- - 

C04 Злоякісне 

новоутворення дна 

ротової порожнини 

C04.1 Злоякісне 

новоутворення Бічної 

частини дна ротової 

порожнини 

- - 

C04 Злоякісне 

новоутворення дна 

ротової порожнини 

C04.8 Злоякісне ураження дна 

ротової порожнини, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C04 Злоякісне 

новоутворення дна 

ротової порожнини 

C04.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

дна ротової порожнини 

- - 

C05 Злоякісне 

новоутворення 

піднебіння 

C05.0 Злоякісне 

новоутворення 

Твердого піднебіння 

- - 

C05 Злоякісне 

новоутворення 

піднебіння 

C05.1 Злоякісне 

новоутворення М'якого 

піднебіння 

- - 

C05 Злоякісне 

новоутворення 

піднебіння 

C05.2 Злоякісне 

новоутворення Язичка 

- - 

C05 Злоякісне 

новоутворення 

піднебіння 

C05.8 Злоякісне ураження 

піднебіння, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C05 Злоякісне 

новоутворення 

піднебіння 

C05.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

піднебіння 

- - 

C06 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

ротової порожнини 

C06.0 Злоякісне 

новоутворення 

Слизової оболонки 

щоки 

- - 

C06 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

ротової порожнини 

C06.1 Злоякісне 

новоутворення 

Присінка ротової 

порожнини 

- - 

C06 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

ротової порожнини 

C06.2 Злоякісне 

новоутворення 

Ретромолярної області 

- - 

C06 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

C06.8 Злоякісне ураження 

інших та неуточнених 

частин ротової 

- - 



108 
 

ротової порожнини порожнини, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

C06 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

ротової порожнини 

C06.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

ротової порожнини 

- - 

C07 Злоякісне 

новоутворення 

привушної слинної 

залози 

- - - - 

C08 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

великих слинних залоз 

C08.0 Злоякісне 

новоутворення 

Піднижньощелепної 

залози 

- - 

C08 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

великих слинних залоз 

C08.1 Злоякісне 

новоутворення 

Під'язикової залози 

- - 

C08 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

великих слинних залоз 

C08.8 Злоякісне ураження 

великих слинних залоз, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C08 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

великих слинних залоз 

C08.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої великої 

слинної залози 

- - 

C09 Злоякісне 

новоутворення 

мигдалика 

C09.0 Злоякісне 

новоутворення 

Мигдаликової ямки 

- - 

C09 Злоякісне 

новоутворення 

мигдалика 

C09.1 Злоякісне 

новоутворення Дужки 

піднебінного 

мигдалика (передньої) 

(задньої) 

- - 

C09 Злоякісне 

новоутворення 

мигдалика 

C09.8 Злоякісне ураження 

мигдалика, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C09 Злоякісне 

новоутворення 

мигдалика 

C09.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

мигдалика 

- - 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.0 Злоякісне 

новоутворення 

Надгортанної 

заглибини 

- - 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.1 Злоякісне 

новоутворення 

Передньої поверхні 

надгортанника 

- - 

C10 Злоякісне C10.2 Злоякісне - - 
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новоутворення ротової 

частини глотки 

новоутворення Бічної 

стінки ротової частини 

глотки 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.3 Злоякісне 

новоутворення Задньої 

стінки ротової частини 

глотки 

- - 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.4 Злоякісне 

новоутворення 

Бранхіальної щілини 

- - 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.8 Злоякісне ураження 

ротової частини глотки, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C10 Злоякісне 

новоутворення ротової 

частини глотки 

C10.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

ротової частини глотки 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.0 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньої стінки 

носової частини глотки 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.1 Злоякісне 

новоутворення Задньої 

стінки носової частини 

глотки 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.2 Злоякісне 

новоутворення Бічної 

стінки носової частини 

глотки 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.3 Злоякісне 

новоутворення 

Передньої стінки 

носової частини глотки 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.8 Злоякісне ураження 

носової частини глотки, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C11 Злоякісне 

новоутворення 

носової частини 

глотки 

C11.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

носової частини глотки 

- - 

C12 Злоякісне 

новоутворення 

грушоподібного 

синуса 

- - - - 

C13 Злоякісне 

новоутворення 

гортанної частини 

глотки 

C13.0 Злоякісне 

новоутворення 

Заперснеподібної 

ділянки 

- - 

C13 Злоякісне 

новоутворення 

C13.1 Злоякісне 

новоутворення 

- - 
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гортанної частини 

глотки 

Черпако-надгортанної 

складки нижньої 

частини глотки 

C13 Злоякісне 

новоутворення 

гортанної частини 

глотки 

C13.2 Злоякісне 

новоутворення Задньої 

стінки гортанної 

частини глотки 

- - 

C13 Злоякісне 

новоутворення 

гортанної частини 

глотки 

C13.8 Злоякісне ураження 

гортанної частини 

глотки, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C13 Злоякісне 

новоутворення 

гортанної частини 

глотки 

C13.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

гортанної частини 

глотки 

- - 

C14 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій губи, 

ротової порожнини та 

глотки 

C14.0 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

глотки 

- - 

C14 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій губи, 

ротової порожнини та 

глотки 

C14.2 Злоякісне 

новоутворення 

Глоткового кільця 

Вальдейєра 

- - 

C14 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій губи, 

ротової порожнини та 

глотки 

C14.8 Злоякісне ураження 

губи, ротової 

порожнини та глотки, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.0 Злоякісне 

новоутворення 

Шийного відділу 

стравоходу 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.1 Злоякісне 

новоутворення 

Грудного відділу 

стравоходу 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.2 Злоякісне 

новоутворення 

Черевного відділу 

стравоходу 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.3 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньої третини 

стравоходу 

- - 

C15 Злоякісне C15.4 Злоякісне - - 
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новоутворення 

стравоходу 

новоутворення 

Середньої третини 

стравоходу 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.5 Злоякісне 

новоутворення 

Нижньої третини 

стравоходу 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.8 Злоякісне ураження 

стравоходу, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C15 Злоякісне 

новоутворення 

стравоходу 

C15.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

стравоходу 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.0 Злоякісне 

новоутворення Кардії 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.1 Злоякісне 

новоутворення Дна 

шлунка 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.2 Злоякісне 

новоутворення Тіла 

шлунка 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.3 Злоякісне 

новоутворення 

Присінка воротаря 

шлунка 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.4 Злоякісне 

новоутворення 

Пілоруса 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.5 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

малої кривини шлунка 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.6 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

великої кривини 

шлунка 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.8 Злоякісне ураження 

шлунка, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C16 Злоякісне 

новоутворення 

шлунка 

C16.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

шлунка 

- - 

C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.0 Злоякісне 

новоутворення 

Дванадцятипалої 

кишки 

- - 
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C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.1 Злоякісне 

новоутворення 

Порожньої кишки 

- - 

C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.2 Злоякісне 

новоутворення 

Клубової кишки 

- - 

C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.3 Злоякісне 

новоутворення 

Дивертикула Меккеля 

- - 

C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.8 Злоякісне ураження 

тонкої кишки, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C17 Злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

C17.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

тонкої кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.0 Злоякісне 

новоутворення Сліпої 

кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.1 Злоякісне 

новоутворення 

Червоподібного 

відростка 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.2 Злоякісне 

новоутворення 

Висхідної ободової 

кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.3 Злоякісне 

новоутворення 

Печінкового кута 

товстої кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.4 Злоякісне 

новоутворення 

Поперечної ободової 

кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.5 Злоякісне 

новоутворення 

Селезінкового кута 

товстої кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.6 Злоякісне 

новоутворення 

Низхідної ободової 

кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.7 Злоякісне 

новоутворення 

Сигмоподібної 

ободової кишки 

- - 

C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.8 Злоякісне ураження 

ободової кишки, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 
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C18 Злоякісне 

новоутворення товстої 

кишки 

C18.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

товстої кишки 

- - 

C19 Злоякісне 

новоутворення 

ректосигмоїдного 

з'єднання 

- - - - 

C20 Злоякісне 

новоутворення прямої 

кишки 

- - - - 

C21 Злоякісне 

новоутворення 

заднього проходу 

[ануса] та анального 

каналу 

C21.0 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

ануса 

- - 

C21 Злоякісне 

новоутворення 

заднього проходу 

[ануса] та анального 

каналу 

C21.1 Злоякісне 

новоутворення 

Анального каналу 

- - 

C21 Злоякісне 

новоутворення 

заднього проходу 

[ануса] та анального 

каналу 

C21.2 Злоякісне 

новоутворення 

Клоакогенної зони 

- - 

C21 Злоякісне 

новоутворення 

заднього проходу 

[ануса] та анального 

каналу 

C21.8 Злоякісне ураження 

прямої кишки, ануса та 

анального каналу, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.0 Печінковоклітинна 

карцинома 

- - 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.1 Карцинома 

внутрішньопечінкової 

жовчної протоки 

- - 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.2 Гепатобластома - - 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.3 Ангіосаркома печінки - - 

C22 Злоякісне C22.4 Інші саркоми печінки - - 
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новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.7 Інші уточнені 

карциноми печінки 

- - 

C22 Злоякісне 

новоутворення 

печінки та 

внутрішньопечінкових 

жовчних протоків 

C22.9 Злоякісне 

новоутворення 

Печінки, неуточнене 

- - 

C23 Злоякісне 

новоутворення 

жовчного міхура 

- - - - 

C24 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

жовчовивідних шляхів 

C24.0 Злоякісне 

новоутворення 

Позапечінкової 

жовчної протоки 

- - 

C24 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

жовчовивідних шляхів 

C24.1 Злоякісне 

новоутворення Ампули 

фатерового сосочка 

- - 

C24 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

жовчовивідних шляхів 

C24.8 Злоякісне ураження 

жовчних шляхів, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C24 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

жовчовивідних шляхів 

C24.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

жовчних шляхів 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.0 Злоякісне 

новоутворення Голівки 

підшлункової залози 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.1 Злоякісне 

новоутворення Тіла 

підшлункової залози 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.2 Злоякісне 

новоутворення Хвоста 

підшлункової залози 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.3 Злоякісне 

новоутворення 

Протоки підшлункової 

залози 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.4 Злоякісне 

новоутворення 

Ендокринної частини 

підшлункової залози 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

C25.7 Злоякісне 

новоутворення Інших 

- - 
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підшлункової залози частин підшлункової 

залози 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.8 Злоякісне ураження 

підшлункової залози, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C25 Злоякісне 

новоутворення 

підшлункової залози 

C25.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

підшлункової залози 

- - 

C26 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів травлення 

C26.0 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

кишкового тракту 

- - 

C26 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів травлення 

C26.1 Злоякісне 

новоутворення 

Селезінки 

- - 

C26 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів травлення 

C26.8 Злоякісне ураження 

органів травлення, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C26 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів травлення 

C26.9 Злоякісне 

новоутворення 

Неуточнених ділянок 

системи травлення 

- - 

C30 Злоякісне 

новоутворення 

носової порожнини та 

середнього вуха 

C30.0 Злоякісне 

новоутворення Носової 

порожнини 

- - 

C30 Злоякісне 

новоутворення 

носової порожнини та 

середнього вуха 

C30.1 Злоякісне 

новоутворення 

Середнього вуха 

- - 

C31 Злоякісне 

новоутворення 

придаткових пазух 

C31.0 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньощелепної 

пазухи 

- - 

C31 Злоякісне 

новоутворення 

придаткових пазух 

C31.1 Злоякісне 

новоутворення 

Решітчастої пазухи 

- - 

C31 Злоякісне 

новоутворення 

придаткових пазух 

C31.2 Злоякісне 

новоутворення Лобної 

пазухи 

- - 

C31 Злоякісне 

новоутворення 

придаткових пазух 

C31.3 Злоякісне 

новоутворення 

Клиноподібної пазухи 

- - 

C31 Злоякісне 

новоутворення 

придаткових пазух 

C31.8 Злоякісне ураження 

придаткових пазух, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C31 Злоякісне C31.9 Злоякісне - - 
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новоутворення 

придаткових пазух 

новоутворення 

неуточненої 

придаткової пазухи 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.0 Злоякісне 

новоутворення 

голосника [голосової 

щілини] 

- - 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.1 Злоякісне 

новоутворення 

Присінку порожнини 

гортані 

- - 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.2 Злоякісне 

новоутворення 

Підголосової 

порожнини 

- - 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.3 Злоякісне 

новоутворення Хрящів 

гортані 

- - 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.8 Злоякісне ураження 

гортані, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C32 Злоякісне 

новоутворення гортані 

C32.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

гортані 

- - 

C33 Злоякісне 

новоутворення трахеї 

- - - - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.0 Злоякісне 

новоутворення Киля 

трахеї 

- - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.1 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньої долі бронха 

або легені 

- - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.2 Злоякісне 

новоутворення 

Середньої долі бронха 

або легені 

- - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.3 Злоякісне 

новоутворення 

Нижньої долі бронха 

або легені 

- - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.8 Злоякісне ураження 

бронхів або легені, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C34 Злоякісне 

новоутворення 

бронхів та легені 

C34.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

бронхів або легені 

- - 

C37 Злоякісне - - - - 
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новоутворення 

загруднинної залози 

(тимуса) 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.0 Злоякісне 

новоутворення Серця 

- - 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.1 Злоякісне 

новоутворення 

Переднього 

середостіння 

- - 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.2 Злоякісне 

новоутворення 

Заднього середостіння 

- - 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.3 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

середостіння 

- - 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.4 Злоякісне 

новоутворення Плеври 

- - 

C38 Злоякісне 

новоутворення серця, 

середостіння та 

плеври 

C38.8 Злоякісне ураження 

серця, середостіння та 

плеври, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C39 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій органів 

дихання та органів 

грудної клітки 

C39.0 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

верхніх дихальних 

шляхів 

- - 

C39 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій органів 

дихання та органів 

грудної клітки 

C39.8 Злоякісне ураження 

органів дихання та 

внутрішньогрудних 

органів, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C39 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій органів 

дихання та органів 

грудної клітки 

C39.9 Злоякісне 

новоутворення 

Неуточнених 

локалізацій системи 

органів дихання 

- - 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

кінцівок 

C40.0 Злоякісне 

новоутворення Лопатки 

та довгих кісток 

верхньої кінцівки 

- - 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

C40.1 Злоякісне 

новоутворення 

- - 
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та суглобових хрящів 

кінцівок 

Коротких кісток 

верхньої кінцівки 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

кінцівок 

C40.2 Злоякісне 

новоутворення Довгих 

кісток нижньої кінцівки 

- - 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

кінцівок 

C40.3 Злоякісне 

новоутворення 

Коротких кісток 

нижньої кінцівки 

- - 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

кінцівок 

C40.8 Злоякісне ураження 

кісток та суглобових 

хрящів кінцівок, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C40 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

кінцівок 

C40.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої кістки та 

суглобового хряща 

кінцівки 

- - 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.0 Злоякісне 

новоутворення Кісток 

черепа та обличчя 

C41.01 Злоякісне 

новоутворення 

черепно-лицьових 

кісток 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.0 Злоякісне 

новоутворення Кісток 

черепа та обличчя 

C41.02 Злоякісне 

новоутворення 

верхньощелепно-

лицьових кісток 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.1 Злоякісне 

новоутворення 

Нижньої щелепи 

- - 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.2 Злоякісне 

новоутворення Хребта 

- - 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.3 Злоякісне 

новоутворення ребер, 

груднини та ключиці 

- - 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.4 Злоякісне 

новоутворення кісток 

таза, крижового відділу 

та куприка 

- - 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

C41.8 Злоякісне ураження 

кісток та суглобових 

- - 
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та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

хрящів, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

C41 Злоякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

інших та неуточнених 

локалізацій 

C41.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої кістки та 

суглобового хряща 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.0 Злоякісна меланома 

губи 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.1 Злоякісна меланома 

повіки, включаючи 

кантус 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.2 Злоякісна меланома 

вуха та зовнішнього 

слухового ходу 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.3 Злоякісна меланома 

інших та неуточнених 

частин обличчя 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.4 Злоякісна меланома 

шкіри волосистої 

частини голови та шиї 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.5 Злоякісна меланома 

тулуба 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.6 Злоякісна меланома 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плеча 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.7 Злоякісна меланома 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.8 Злоякісна меланома 

шкіри, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C43 Злоякісна меланома 

шкіри 

C43.9 Злоякісна меланома 

неуточненої ділянки 

шкіри 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.0 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

губи 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.1 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

повіки, включаючи 

кантус 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.2 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

вуха та зовнішнього 

слухового ходу 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.3 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

- - 
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інших та неуточнених 

частин обличчя 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.4 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

волосистої частини 

голови та шиї 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.5 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

тулуба 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.6 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плечового поясу 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.7 Злоякісне 

новоутворення Шкіри 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.8 Злоякісне ураження 

шкіри, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C44 Інші злоякісні 

новоутворення шкіри 

C44.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої ділянки 

шкіри 

- - 

C45 Мезотеліома C45.0 Мезотеліома плеври - - 

C45 Мезотеліома C45.1 Мезотеліома очеревини - - 

C45 Мезотеліома C45.2 Мезотеліома перикарда - - 

C45 Мезотеліома C45.7 Мезотеліома інших 

локалізацій 

- - 

C45 Мезотеліома C45.9 Мезотеліома 

неуточненої локалізації 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.0 Саркома Капоші шкіри - - 

C46 Саркома Капоші C46.1 Саркома Капоші м'яких 

тканин 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.2 Саркома Капоші 

піднебіння 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.3 Саркома Капоші 

лімфатичних вузлів 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.7 Саркома Капоші інших 

локалізацій 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.8 Саркома Капоші 

множинних органів 

- - 

C46 Саркома Капоші C46.9 Саркома Капоші 

неуточненої локалізації 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.0 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

голови, обличчя та шиї 

- - 
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C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.1 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плечового поясу 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.2 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.3 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

грудної клітки 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.4 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

живота 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.5 Злоякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

таза 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.6 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

неуточненої ділянки 

тулуба 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.8 Злоякісне ураження 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C47 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

C47.9 Злоякісне 

новоутворення 

периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

неуточненої локалізації 

- - 

C48 Злоякісне 

новоутворення 

заочеревинного 

простору та очеревини 

C48.0 Злоякісне 

новоутворення 

Заочеревинного 

простору 

- - 

C48 Злоякісне 

новоутворення 

заочеревинного 

простору та очеревини 

C48.1 Злоякісне 

новоутворення 

Уточнених ділянок 

очеревини 

- - 
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C48 Злоякісне 

новоутворення 

заочеревинного 

простору та очеревини 

C48.2 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

очеревини 

- - 

C48 Злоякісне 

новоутворення 

заочеревинного 

простору та очеревини 

C48.8 Злоякісне ураження 

заочеревинного 

простору та очеревини, 

що охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.0 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин голови, обличчя 

та шиї 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.1 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин верхньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку плечового 

поясу 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.2 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин нижньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку кульшового 

суглоба 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.3 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин грудної клітки 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.4 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин живота 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.5 Злоякісне 

новоутворення 

Сполучної та м'яких 

тканин таза 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.6 Злоякісне 

новоутворення 

сполучної та м'яких 

тканин неуточненої 

ділянки тулуба 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

м'яких тканин 

C49.8 Злоякісне ураження 

сполучної та м'якої 

тканини, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C49 Злоякісне 

новоутворення інших 

типів сполучної та 

C49.9 Злоякісне 

новоутворення 

сполучної та м'яких 

- - 
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м'яких тканин тканин неуточненої 

локалізації 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.0 Злоякісне 

новоутворення соска та 

ареоли грудної залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.1 Злоякісне 

новоутворення 

центральної частини 

грудної залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.2 Злоякісне 

новоутворення 

верхнього 

внутрішнього 

квадранта грудної 

залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.3 Злоякісне 

новоутворення 

нижнього 

внутрішнього 

квадранта грудної 

залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.4 Злоякісне 

новоутворення 

верхнього зовнішнього 

квадранта грудної 

залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.5 Злоякісне 

новоутворення 

нижнього зовнішнього 

квадранта грудної 

залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.6 Злоякісне 

новоутворення 

пахвової частини 

грудної залози 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.8 Злоякісне ураження 

грудної залози, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C50 Злоякісні 

новоутворення 

грудної залози 

C50.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

грудної залози 

- - 

C51 Злоякісне 

новоутворення вульви 

C51.0 Злоякісне 

новоутворення Великої 

статевої губи 

- - 

C51 Злоякісне 

новоутворення вульви 

C51.1 Злоякісне 

новоутворення Малої 

статевої губи 

- - 

C51 Злоякісне 

новоутворення вульви 

C51.2 Злоякісне 

новоутворення Клітора 

- - 

C51 Злоякісне C51.8 Злоякісне ураження - - 
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новоутворення вульви вульви, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

C51 Злоякісне 

новоутворення вульви 

C51.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

вульви 

- - 

C52 Злоякісне 

новоутворення піхви 

- - - - 

C53 Злоякісне 

новоутворення шийки 

матки 

C53.0 Злоякісне 

новоутворення 

Надпіхвової частини 

шийки матки 

- - 

C53 Злоякісне 

новоутворення шийки 

матки 

C53.1 Злоякісне 

новоутворення 

зовнішньої частини 

шийки матки 

- - 

C53 Злоякісне 

новоутворення шийки 

матки 

C53.8 Злоякісне ураження 

шийки матки, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C53 Злоякісне 

новоутворення шийки 

матки 

C53.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

шийки матки 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.0 Злоякісне 

новоутворення 

Перешийка матки 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.1 Злоякісне 

новоутворення 

Ендометрія 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.2 Злоякісне 

новоутворення 

Міометрія 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.3 Злоякісне 

новоутворення Дна 

матки 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.8 Злоякісне ураження 

тіла матки, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C54 Злоякісне 

новоутворення тіла 

матки 

C54.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

тіла матки 

- - 

C55 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

матки 

- - - - 

C56 Злоякісне 

новоутворення 

яєчника 

- - - - 
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C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.0 Злоякісне 

новоутворення 

Фаллопієвої труби 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.1 Злоякісне 

новоутворення 

Широкої зв'язки 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.2 Злоякісне 

новоутворення Круглої 

зв'язки 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.3 Злоякісне 

новоутворення 

Параметрія 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.4 Злоякісне 

новоутворення 

неуточнених придатків 

матки 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.7 Злоякісне 

новоутворення Інших 

уточнених жіночих 

статевих органів 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.8 Злоякісне ураження 

жіночих статевих 

органів, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C57 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

C57.9 Злоякісне 

новоутворення жіночих 

статевих органів 

неуточненої локалізації 

- - 

C58 Злоякісне 

новоутворення 

плаценти 

- - - - 

C60 Злоякісне 

новоутворення 

статевого члена 

C60.0 Злоякісне 

новоутворення 

Крайньої плоті 

статевого члена 

- - 

C60 Злоякісне 

новоутворення 

статевого члена 

C60.1 Злоякісне 

новоутворення Головки 

статевого члена 

- - 

C60 Злоякісне 

новоутворення 

C60.2 Злоякісне 

новоутворення Тіла 

- - 
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статевого члена статевого члена 

C60 Злоякісне 

новоутворення 

статевого члена 

C60.8 Злоякісне ураження 

статевого члена, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C60 Злоякісне 

новоутворення 

статевого члена 

C60.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

статевого члена 

- - 

C61 Злоякісне 

новоутворення 

передміхурової залози 

- - - - 

C62 Злоякісне 

новоутворення яєчка 

C62.0 Злоякісне 

новоутворення Яєчка, 

що не опустилося 

- - 

C62 Злоякісне 

новоутворення яєчка 

C62.1 Злоякісне 

новоутворення Яєчка, 

що опустилося 

- - 

C62 Злоякісне 

новоутворення яєчка 

C62.9 Злоякісне 

новоутворення яєчка 

неуточненого 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.0 Злоякісне 

новоутворення 

Придатка яєчка 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.1 Злоякісне 

новоутворення 

Сім'яного канатика 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.2 Злоякісне 

новоутворення 

Мошонки 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.7 Злоякісне 

новоутворення Інших 

уточнених чоловічих 

статевих органів 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.8 Злоякісне ураження 

чоловічих статевих 

органів, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C63 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

C63.9 Злоякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів неуточненої 

локалізації 

- - 

C64 Злоякісне - - - - 
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новоутворення нирки, 

за винятком ниркової 

миски 

C65 Злоякісне 

новоутворення 

ниркової миски 

- - - - 

C66 Злоякісне 

новоутворення 

сечовода 

- - - - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.0 Злоякісне 

новоутворення 

Трикутника сечового 

міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.1 Злоякісне 

новоутворення 

Верхівки сечового 

міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.2 Злоякісне 

новоутворення Бічної 

стінки сечового міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.3 Злоякісне 

новоутворення 

Передньої стінки 

сечового міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.4 Злоякісне 

новоутворення Задньої 

стінки сечового міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.5 Злоякісне 

новоутворення Шийки 

сечового міхура 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.6 Злоякісне 

новоутворення Вічка 

сечовода 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.7 Злоякісне 

новоутворення 

Первинної сечової 

протоки 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.8 Злоякісне ураження 

сечового міхура, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C67 Злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура 

C67.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

сечового міхура 

- - 

C68 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів сечовидільної 

системи 

C68.0 Злоякісне 

новоутворення Уретри 

- - 

C68 Злоякісне 

новоутворення інших 

C68.1 Злоякісне 

новоутворення 

- - 
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та неуточнених 

органів сечовидільної 

системи 

Парауретральної залози 

C68 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів сечовидільної 

системи 

C68.8 Злоякісне ураження 

сечових органів, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C68 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів сечовидільної 

системи 

C68.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого органа 

сечовидільної системи 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.0 Злоякісне 

новоутворення 

Кон'юнктиви 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.1 Злоякісне 

новоутворення Рогівки 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.2 Злоякісне 

новоутворення Сітківки 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.3 Злоякісне 

новоутворення 

Судинної оболонки ока 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.4 Злоякісне 

новоутворення 

Циліарного тіла 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.5 Злоякісне 

новоутворення 

Сльозної залози та 

протоки 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.6 Злоякісне 

новоутворення Очної 

ямки 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.7 Злоякісне 

новоутворення Інші 

уточнені частини ока 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.8 Злоякісне ураження ока 

та придатків, що 

охоплює кілька 

суміжних локалізацій 

- - 

C69 Злоякісне 

новоутворення ока та 

його придатків 

C69.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

ока 

- - 

C70 Злоякісне 

новоутворення 

оболонок мозку 

C70.0 Злоякісне 

новоутворення 

Оболонок головного 

мозку 

- - 

C70 Злоякісне 

новоутворення 

C70.1 Злоякісне 

новоутворення 

- - 
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оболонок мозку Оболонок спинного 

мозку 

C70 Злоякісне 

новоутворення 

оболонок мозку 

C70.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточнених мозкових 

оболонок 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.0 Злоякісне 

новоутворення 

Головного мозку, за 

винятком доль та 

шлуночків 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.1 Злоякісне 

новоутворення Лобної 

долі 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.2 Злоякісне 

новоутворення 

Скроневої долі 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.3 Злоякісне 

новоутворення Тім'яної 

долі 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.4 Злоякісне 

новоутворення 

Потиличної долі 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.5 Злоякісне 

новоутворення 

Шлуночка мозку 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.6 Злоякісне 

новоутворення 

Мозочка 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.7 Злоякісне 

новоутворення 

Стовбура мозку 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.8 Злоякісне ураження 

мозку, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C71 Злоякісне 

новоутворення 

головного мозку 

C71.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

головного мозку 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.0 Злоякісне 

новоутворення 

Спинного мозку 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

C72.1 Злоякісне 

новоутворення 

Кінського хвоста 

- - 
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центральної нервової 

системи 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.2 Злоякісне 

новоутворення 

Нюхового нерва 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.3 Злоякісне 

новоутворення 

Зорового нерва 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.4 Злоякісне 

новоутворення 

Слухового нерва 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.5 Злоякісне 

новоутворення Інших 

та неуточнених 

черепних нервів 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.8 Злоякісне ураження 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи, що охоплює 

кілька суміжних 

локалізацій 

- - 

C72 Злоякісне 

новоутворення 

спинного мозку, 

черепномозкових 

нервів та інших частин 

центральної нервової 

системи 

C72.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

центральної нервової 

системи 

- - 

C73 Злоякісне 

новоутворення 

щитоподібної залози 

- - - - 

C74 Злоякісне 

новоутворення 

наднирника 

C74.0 Злоякісне 

новоутворення 

Коркової речовини 

наднирникової залози 

- - 

C74 Злоякісне 

новоутворення 

C74.1 Злоякісне 

новоутворення 

- - 
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наднирника Мозкового шару 

наднирникової залози 

C74 Злоякісне 

новоутворення 

наднирника 

C74.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої частини 

наднирникової залози 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.0 Злоякісне 

новоутворення 

Паращитоподібної 

залози 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.1 Злоякісне 

новоутворення 

Гіпофіза 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.2 Злоякісне 

новоутворення 

Краніофарингеальної 

протоки 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.3 Злоякісне 

новоутворення 

Шишкоподібної залози 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.4 Злоякісне 

новоутворення 

Каротидного гломуса 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.5 Злоякісне 

новоутворення 

Аортального гломуса 

та іншого параганглія 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.8 Злоякісне 

новоутворення кількох 

неуточнених 

ендокринних залоз 

- - 

C75 Злоякісне 

новоутворення інших 

ендокринних залоз та 

споріднених структур 

C75.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої 

ендокринної залози 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.0 Злоякісне 

новоутворення Голови, 

обличчя та шиї 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.1 Злоякісне 

новоутворення Грудної 

клітки 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.2 Злоякісне 

новоутворення Живота 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

C76.3 Злоякісне 

новоутворення Таза 

- - 
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та неточно визначених 

локалізацій 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.4 Злоякісне 

новоутворення 

Верхньої кінцівки 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.5 Злоякісне 

новоутворення 

Нижньої кінцівки 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.7 Злоякісне 

новоутворення Інших 

неточно визначених 

локалізацій 

- - 

C76 Злоякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

локалізацій 

C76.8 Злоякісне ураження 

кількох інших та 

неточно визначених 

суміжних локалізацій 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.0 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

Лімфатичних вузлів 

голови, обличчя та шиї 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.1 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

Внутрішньогрудних 

лімфатичних вузлів 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.2 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

Внутрішньочеревних 

лімфатичних вузлів 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.3 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

пахви та верхньої 

кінцівки 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.4 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

паху та нижньої 

кінцівки 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.5 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

Внутрішньотазових 

лімфатичних вузлів 

- - 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

C77.8 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

- - 
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новоутворення 

лімфатичних вузлів 

новоутворення 

Лімфатичних вузлів 

множинних локалізацій 

C77 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

лімфатичних вузлів 

C77.9 Вторинне та 

неуточнене злоякісне 

новоутворення 

неуточненого 

лімфатичного вузла 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.0 Вторинне злоякісне 

новоутворення легені 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.1 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

середостіння 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.2 Вторинне злоякісне 

новоутворення плеври 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.3 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених органів 

дихання 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.4 Вторинне злоякісне 

новоутворення тонкої 

кишки 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.5 Вторинне злоякісне 

новоутворення товстої 

та прямої кишки 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.6 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

заочеревинного 

простору та очеревини 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.7 Вторинне злоякісне 

новоутворення печінки 

та 

внутрішньопечінкової 

жовчної протоки 

- - 

C78 Вторинне злоякісне 

новоутворення органів 

дихання і травлення 

C78.8 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених органів 

травлення 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.0 Вторинне злоякісне 

новоутворення нирки 

та ниркової миски 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.1 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

сечового міхура, інших 

та неуточнених органів 

сечовидільної системи 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

C79.2 Вторинне злоякісне 

новоутворення шкіри 

- - 
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локалізацій 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.3 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

мозкових оболонок 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.4 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених частин 

нервової системи 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.5 Вторинне злоякісне 

новоутворення кісток 

та кісткового мозку 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.6 Вторинне злоякісне 

новоутворення яєчника 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.7 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

наднирникової залози 

- - 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.8 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

уточнених локалізацій 

C79.81 Вторинне 

злоякісне 

новоутворення 

грудної залози 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.8 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

уточнених локалізацій 

C79.82 Вторинне 

злоякісне 

новоутворення 

статевих органів 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.8 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

уточнених локалізацій 

C79.88 Вторинне 

злоякісне 

новоутворення 

інших уточнених 

локалізацій 

C79 Вторинне злоякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

C79.9 Вторинне злоякісне 

новоутворення 

неуточненої локалізації 

- - 

C80 Злоякісне 

новоутворення без 

уточнення локалізації 

C80.0 Злоякісне 

новоутворення, 

первинна локалізація 

невідома, так зазначено 

- - 

C80 Злоякісне 

новоутворення без 

уточнення локалізації 

C80.9 Злоякісне 

новоутворення 

неуточненої первинної 

локалізації 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.0 Хвороба Ходжкіна, 

переважання 

нодулярних  

лімфоцитів 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.1 Склеро-нодулярний 

(класичний) варіант 

- - 
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лімфоми Ходжкіна 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.2 Змішано-клітинний 

(класичний) варіант 

лімфоми Ходжкіна 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.3 Варіант (класичний) 

лімфоми Ходжкіна з 

лімфоцитарним 

виснаженням 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.4 Варіант (класичний) 

лімфоми Ходжкіна з 

величезним числом 

лімфоцитів 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.7 Інші (класичні) форми 

лімфоми Ходжкіна 

- - 

C81 Лімфома Ходжкіна C81.9 Лімфома Ходжкіна, 

неуточнена 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.0 Фолікулярна лімфома 

ступеня злоякісності 1 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.1 Фолікулярна лімфома 

ступеня злоякісності 2 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.2 Фолікулярна лімфома 

ступеня злоякісності 3, 

не уточненого 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.3 Фолікулярна лімфома 

ступеня злоякісності 3а 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.4 Фолікулярна лімфома 

ступеня злоякісності 3b 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.5 Лімфома дифузного 

фолікула 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.6 Шкірна фолікулярна 

лімфома 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.7 Інші типи фолікулярної 

неходжкінської 

лімфоми 

- - 

C82 Фолікулярна лімфома C82.9 Фолікулярна лімфома, 

неуточнена 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.0 Дрібноклітинна В-

клітинна лімфома 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.1 Лімфома з клітин 

мантійної зони 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.3 Дифузна В-

великоклітинна 

лімфома 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.5 Лімфобластна 

(дифузна) лімфома 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.7 Лімфома Беркітта - - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.8 Інші типи 

нефолікулярної 

лімфоми 

- - 

C83 Нефолікулярна 

лімфома 

C83.9 Нефолікулярна 

(дифузна) лімфома, 

- - 



136 
 

неуточнена 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.0 Грибоподібний мікоз - - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.1 Хвороба Сезарі - - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.4 Периферична Т-

клітинна лімфома, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.5 Інші лімфоми зі зрілих 

Т/NK-клітин 

- - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.6 Анапластична 

великоклітинна 

лімфома, ALK-

позитивна 

- - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.7 Анапластична 

великоклітинна 

лімфома, ALK-

негативна 

- - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.8 Т-клітинна лімфома 

шкіри, неуточнена 

- - 

C84 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин 

C84.9 Лімфома зі зрілих 

Т/NK-клітин, 

неуточнена 

- - 

C85 Інші та неуточнені 

типи неходжкінської 

лімфоми 

C85.1 В-клітинна лімфома, 

неуточнена 

- - 

C85 Інші та неуточнені 

типи неходжкінської 

лімфоми 

C85.2 Медіастінальна 

(тимічна) лімфома з 

великих В-клітин 

- - 

C85 Інші та неуточнені 

типи неходжкінської 

лімфоми 

C85.7 Інші уточнені типи 

неходжкінської 

лімфоми 

- - 

C85 Інші та неуточнені 

типи неходжкінської 

лімфоми 

C85.9 Неходжкінська 

лімфома неуточненого 

типу 

- - 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.0 Екстранодальна NK/T-

клітинна лімфома 

назального типу 

- - 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.1 Т-клітинна лімфома 

гепатоспленічна 

- - 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.2 Т-клітинна лімфома 

ентеропатичного типу 

(кишкова) 

- - 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.3 Підшкірна 

панікулітподібна Т-

клітинна лімфома 

- - 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.4 Бластна NK-клітинна 

лімфома 

- - 

C86 Інші уточнені типи C86.5 Ангіоімунобластна Т- - - 
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Т/NK-клітинної 

лімфоми 

клітинна лімфома 

C86 Інші уточнені типи 

Т/NK-клітинної 

лімфоми 

C86.6 Первинні шкірні CD30-

позитивні Т-клітинні 

лімфопроліферативні 

захворювання 

- - 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.0 Макроглобулінемія 

Вальденстрема 

C88.00 Макроглобулінемі

я Вальденстрема, 

без згадки про 

ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.0 Макроглобулінемія 

Вальденстрема 

C88.01 Макроглобулінемі

я Вальденстрема, у 

стадії ремісії 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.2 Інші хвороби важких 

ланцюгів 

C88.20 Інші хвороби 

важких ланцюгів, 

без згадки про 

ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.2 Інші хвороби важких 

ланцюгів 

C88.21 Інші хвороби 

важких ланцюгів, 

у стадії ремісії 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.3 Імунопроліферативна 

хвороба тонкої кишки 

C88.30 Імунопроліферати

вна хвороба тонкої 

кишки, без згадки 

про ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.3 Імунопроліферативна 

хвороба тонкої кишки 

C88.31 Імунопроліферати

вна хвороба тонкої 

кишки, у стадії 

ремісії 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.4 Екстранодальна В-

клітинна лімфома 

маргінальної зони, що 

виникає з лімфоїдної 

тканини асоційованої зі 

слизовою оболонкою 

[MALT-лімфома] 

C88.40 Екстранодальна В-

клітинна лімфома 

маргінальної зони, 

що виникає з 

лімфоїдної 

тканини 

асоційованої зі 

слизовою 

оболонкою 

[MALT-лімфома], 

без згадки про 

ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.4 Екстранодальна В-

клітинна лімфома 

маргінальної зони, що 

виникає з лімфоїдної 

тканини асоційованої зі 

слизовою оболонкою 

[MALT-лімфома] 

C88.41 Екстранодальна В-

клітинна лімфома 

маргінальної зони, 

що виникає з 

лімфоїдної 

тканини 

асоційованої зі 

слизовою 

оболонкою 

[MALT-лімфома], 

у стадії ремісії 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

C88.7 Інші злоякісні 

імунопроліферативні 

C88.70 Інші злоякісні 

імунопроліферати
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хвороби хвороби вні хвороби, без 

згадки про ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.7 Інші злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.71 Інші злоякісні 

імунопроліферати

вні хвороби, у 

стадії ремісії 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.9 Злоякісна 

імунопроліферативна 

хвороба, неуточнена 

C88.90 Злоякісна 

імунопроліферати

вна хвороба, 

неуточнена, без 

згадки про ремісію 

C88 Злоякісні 

імунопроліферативні 

хвороби 

C88.9 Злоякісна 

імунопроліферативна 

хвороба, неуточнена 

C88.91 Злоякісна 

імунопроліферати

вна хвороба, 

неуточнена, у 

стадії ремісії 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.0 Множинна мієлома C90.00 Множинна 

мієлома, без 

згадки про ремісію 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.0 Множинна мієлома C90.01 Множинна 

мієлома, у стадії 

ремісії 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.1 Плазмоклітинний 

лейкоз 

C90.10 Плазмоклітинний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.1 Плазмоклітинний 

лейкоз 

C90.11 Плазмоклітинний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.2 Плазмоцитома 

екстрамедулярна 

C90.20 Плазмоцитома 

екстрамедулярна, 

без згадки про 

ремісію 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.2 Плазмоцитома 

екстрамедулярна 

C90.21 Плазмоцитома 

екстрамедулярна, 

у стадії ремісії 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.3 Ізольована 

плазмоцитома 

C90.30 Ізольована 

плазмоцитома, без 

згадки про ремісію 

C90 Множинна мієлома та 

злоякісні 

плазмоклітинні 

новоутворення 

C90.3 Ізольована 

плазмоцитома 

C90.31 Ізольована 

плазмоцитома, у 

стадії ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.0 Гострий лімфобластний 

лейкоз 

C91.00 Гострий 

лімфобластний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 
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C91 Лімфоїдний лейкоз C91.0 Гострий лімфобластний 

лейкоз 

C91.01 Гострий 

лімфобластний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.1 В-клітинний хронічний 

лімфоцитарний лейкоз 

C91.10 В-клітинний 

хронічний 

лімфоцитарний 

лейкоз , без згадки 

про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.1 В-клітинний хронічний 

лімфоцитарний лейкоз 

C91.11 В-клітинний 

хронічний 

лімфоцитарний 

лейкоз , у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.3 В-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз 

C91.30 В-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.3 В-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз 

C91.31 В-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.4 Волосатоклітинний 

лейкоз 

C91.40 Волосатоклітинни

й лейкоз, без 

згадки про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.4 Волосатоклітинний 

лейкоз 

C91.41 Волосатоклітинни

й лейкоз, у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.5 Лейкоз/лімфома зрілих 

Т-клітин [ТЛВЛ-1] 

C91.50 Лейкоз/лімфома 

зрілих Т-клітин 

[ТЛВЛ-1] , без 

згадки про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.5 Лейкоз/лімфома зрілих 

Т-клітин [ТЛВЛ-1] 

C91.51 Лейкоз/лімфома 

зрілих Т-клітин 

[ТЛВЛ-1] , у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.6 Т-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз 

C91.60 Т-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.6 Т-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз 

C91.61 Т-клітинний 

пролімфоцитарний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.7 Інший лімфоїдний 

лейкоз 

C91.70 Інший лімфоїдний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.7 Інший лімфоїдний 

лейкоз 

C91.71 Інший лімфоїдний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.8 Лейкоз зрілих В-клітин 

(тип Беркітта) 

C91.80 Лейкоз зрілих В-

клітин (тип 
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Беркітта), без 

згадки про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.8 Лейкоз зрілих В-клітин 

(тип Беркітта) 

C91.81 Лейкоз зрілих В-

клітин (тип 

Беркітта), у стадії 

ремісії 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.9 Лімфоїдний лейкоз, 

неуточнений 

C91.90 Лімфоїдний 

лейкоз, 

неуточнений, без 

згадки про ремісію 

C91 Лімфоїдний лейкоз C91.9 Лімфоїдний лейкоз, 

неуточнений 

C91.91 Лімфоїдний 

лейкоз, 

неуточнений, у 

стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.0 Гострий мієлоїдний 

лейкоз (ГМЛ) 

C92.00 Гострий 

мієлоїдний лейкоз 

(ГМЛ), без згадки 

про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.0 Гострий мієлоїдний 

лейкоз (ГМЛ) 

C92.01 Гострий 

мієлоїдний лейкоз 

(ГМЛ), у стадії 

ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.1 Хронічний мієлоїдний 

лейкоз (ХМЛ), 

BCR/ABL-позитивний 

C92.10 Хронічний 

мієлоїдний лейкоз 

(ХМЛ), BCR/ABL-

позитивний, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.1 Хронічний мієлоїдний 

лейкоз (ХМЛ), 

BCR/ABL-позитивний 

C92.11 Хронічний 

мієлоїдний лейкоз 

(ХМЛ), BCR/ABL-

позитивний, у 

стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.2 Атиповий хронічний 

мієлоїдний лейкоз, 

BCR/ABL-негативний 

C92.20 Атиповий 

хронічний 

мієлоїдний лейкоз, 

BCR/ABL-

негативний, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.2 Атиповий хронічний 

мієлоїдний лейкоз, 

BCR/ABL-негативний 

C92.21 Атиповий 

хронічний 

мієлоїдний лейкоз, 

BCR/ABL-

негативний, у 

стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.3 Мієлоїдна саркома C92.30 Мієлоїдна 

саркома, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.3 Мієлоїдна саркома C92.31 Мієлоїдна 

саркома, у стадії 

ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.4 Гострий 

промієлоцитарний 

C92.40 Гострий 

промієлоцитарний 
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лейкоз [ПМЛ] лейкоз [ПМЛ], без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.4 Гострий 

промієлоцитарний 

лейкоз [ПМЛ] 

C92.41 Гострий 

промієлоцитарний 

лейкоз [ПМЛ], у 

стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.5 Гострий 

мієломоноцитарний 

лейкоз 

C92.50 Гострий 

мієломоноцитарни

й лейкоз, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.5 Гострий 

мієломоноцитарний 

лейкоз 

C92.51 Гострий 

мієломоноцитарни

й лейкоз, у стадії 

ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.6 Гострий мієлоцитарний 

лейкоз з аномалією 

хромосоми 11q23 

C92.60 Гострий 

мієлоцитарний 

лейкоз з 

аномалією 

хромосоми 11q23, 

без згадки про 

ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.6 Гострий мієлоцитарний 

лейкоз з аномалією 

хромосоми 11q23 

C92.61 Гострий 

мієлоцитарний 

лейкоз з 

аномалією 

хромосоми 11q23, 

у стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.7 Інший мієлоїдний 

лейкоз 

C92.70 Інший мієлоїдний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.7 Інший мієлоїдний 

лейкоз 

C92.71 Інший мієлоїдний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.8 Гострий мієлоцитарний 

лейкоз із 

мультилінійною 

дисплазією 

C92.80 Гострий 

мієлоцитарний 

лейкоз із 

мультилінійною 

дисплазією, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.8 Гострий мієлоцитарний 

лейкоз із 

мультилінійною 

дисплазією 

C92.81 Гострий 

мієлоцитарний 

лейкоз із 

мультилінійною 

дисплазією, у 

стадії ремісії 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.9 Мієлоїдний лейкоз, 

неуточнений 

C92.90 Мієлоїдний 

лейкоз, 

неуточнений, без 

згадки про ремісію 

C92 Мієлоїдний лейкоз C92.9 Мієлоїдний лейкоз, 

неуточнений 

C92.91 Мієлоїдний 

лейкоз, 

неуточнений, у 
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стадії ремісії 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.0 Гострий 

монобластний/моноцит

арний лейкоз 

C93.00 Гострий 

монобластний/мон

оцитарний лейкоз, 

без згадки про 

ремісію 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.0 Гострий 

монобластний/моноцит

арний лейкоз 

C93.01 Гострий 

монобластний/мон

оцитарний лейкоз, 

у стадії ремісії 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.1 Хронічний 

мієломоноцитарний 

лейкоз [ХММЛ] 

C93.10 Хронічний 

мієломоноцитарни

й лейкоз [ХММЛ], 

без згадки про 

ремісію 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.1 Хронічний 

мієломоноцитарний 

лейкоз [ХММЛ] 

C93.11 Хронічний 

мієломоноцитарни

й лейкоз [ХММЛ], 

у стадії ремісії 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.3 Ювенільний 

мієломоноцитарний 

лейкоз 

C93.30 Ювенільний 

мієломоноцитарни

й лейкоз, без 

згадки про ремісію 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.3 Ювенільний 

мієломоноцитарний 

лейкоз 

C93.31 Ювенільний 

мієломоноцитарни

й лейкоз, у стадії 

ремісії 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.7 Інший моноцитарний 

лейкоз 

C93.70 Інший 

моноцитарний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.7 Інший моноцитарний 

лейкоз 

C93.71 Інший 

моноцитарний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.9 Моноцитарний лейкоз, 

неуточнений 

C93.90 Моноцитарний 

лейкоз, 

неуточнений, без 

згадки про ремісію 

C93 Моноцитарний лейкоз C93.9 Моноцитарний лейкоз, 

неуточнений 

C93.91 Моноцитарний 

лейкоз, 

неуточнений, у 

стадії ремісії 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.0 Гострий еритроїдний 

лейкоз 

C94.00 Гострий 

еритроїдний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.0 Гострий еритроїдний 

лейкоз 

C94.01 Гострий 

еритроїдний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C94 Інший лейкоз C94.2 Гострий C94.20 Гострий 
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уточненого клітинного 

типу 

мегакаріобластний 

лейкоз 

мегакаріобластний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.2 Гострий 

мегакаріобластний 

лейкоз 

C94.21 Гострий 

мегакаріобластний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.3 Тучноклітинний лейкоз C94.30 Тучноклітинний 

лейкоз, без згадки 

про ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.3 Тучноклітинний лейкоз C94.31 Тучноклітинний 

лейкоз, у стадії 

ремісії 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.4 Гострий панмієлоз із 

мієлофіброзом 

C94.40 Гострий панмієлоз 

із мієлофіброзом, 

без згадки про 

ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.4 Гострий панмієлоз із 

мієлофіброзом 

C94.41 Гострий панмієлоз 

із мієлофіброзом, 

у стадії ремісії 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.6 Мієлодиспластична та 

мієлопроліферативна 

хвороба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

C94.60 Мієлодиспластичн

а та 

мієлопроліфератив

на хвороба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

без згадки про 

ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.6 Мієлодиспластична та 

мієлопроліферативна 

хвороба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

C94.61 Мієлодиспластичн

а та 

мієлопроліфератив

на хвороба, не 

класифікована в 

інших рубриках, у 

стадії ремісії 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.7 Інші уточнені лейкози C94.70 Інші уточнені 

лейкози, без 

згадки про ремісію 

C94 Інший лейкоз 

уточненого клітинного 

типу 

C94.7 Інші уточнені лейкози C94.71 Інші уточнені 

лейкози, у стадії 

ремісії 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.0 Гострий лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу 

C95.00 Гострий лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу, 

без згадки про 

ремісію 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.0 Гострий лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу 

C95.01 Гострий лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу, у 

стадії ремісії 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.1 Хронічний лейкоз 

неуточненого 

C95.10 Хронічний лейкоз 

неуточненого 
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клітинного типу клітинного типу, 

без згадки про 

ремісію 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.1 Хронічний лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу 

C95.11 Хронічний лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу, у 

стадії ремісії 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.7 Інший лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу 

C95.70 Інший лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу, 

без згадки про 

ремісію 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.7 Інший лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу 

C95.71 Інший лейкоз 

неуточненого 

клітинного типу, у 

стадії ремісії 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.9 Лейкоз, неуточнений C95.90 Лейкоз, 

неуточнений, без 

згадки про ремісію 

C95 Лейкоз неуточненого 

клітинного типу 

C95.9 Лейкоз, неуточнений C95.91 Лейкоз, 

неуточнений, у 

стадії ремісії 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.0 Гістіоцитоз з клітин 

Лангерганса 

(десимінована форма) з 

множинним та 

мультисистемним 

ураженням [Хвороба 

Леттерера-Сіве] 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.2 Злоякісна 

тучноклітинна пухлина 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.4 Саркома дендритних 

клітин (антиген-

презентуючих клітин) 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.5 Гістіоцитоз з клітин 

Лангерганса з 

множинним ураженням 

органів однієї системи 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.6 Гістіоцитоз з клітин 

Лангерганса із 

ураженням одного 

органа 

- - 
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C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.7 Інші уточнені злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

спорідненої тканин 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.8 Ретикулоклітинна 

саркома 

- - 

C96 Інші та неуточнені 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

C96.9 Злоякісне 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

спорідненої тканин, 

неуточнене 

- - 

D00 Карцинома in situ 

ротової порожнини, 

стравоходу та шлунка 

D00.0 Карцинома in situ Губи, 

ротової порожнини та 

глотки 

- - 

D00 Карцинома in situ 

ротової порожнини, 

стравоходу та шлунка 

D00.1 Карцинома in situ 

Стравоходу 

- - 

D00 Карцинома in situ 

ротової порожнини, 

стравоходу та шлунка 

D00.2 Карцинома in situ 

Шлунка 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.0 Карцинома in situ 

Ободової кишки 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.1 Карцинома in situ 

Ректосигмоїдного 

з'єднання 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.2 Карцинома in situ 

Прямої кишки 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.3 Карцинома in situ 

Ануса та анального 

каналу 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.4 Карцинома in situ 

Інших та неуточнених 

частин кишечника 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.5 Карцинома in situ 

Печінки, жовчного 

міхура та жовчних 

проток 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.7 Карцинома in situ 

Інших уточнених 

органів травлення 

- - 

D01 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

органів травлення 

D01.9 Карцинома in situ 

неуточнених органів 

травлення 

- - 
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D02 Карцинома in situ 

середнього вуха та 

органів дихання 

D02.0 Карцинома in situ 

Гортані 

- - 

D02 Карцинома in situ 

середнього вуха та 

органів дихання 

D02.1 Карцинома in situ 

Трахеї 

- - 

D02 Карцинома in situ 

середнього вуха та 

органів дихання 

D02.2 Карцинома in situ 

Бронха та легені 

- - 

D02 Карцинома in situ 

середнього вуха та 

органів дихання 

D02.3 Карцинома in situ 

Інших частин органів 

дихання 

- - 

D02 Карцинома in situ 

середнього вуха та 

органів дихання 

D02.4 Карцинома in situ 

Органів дихання, 

неуточнених 

- - 

D03 Меланома in situ D03.0 Меланома in situ губи - - 

D03 Меланома in situ D03.1 Меланома in situ 

повіки, включаючи 

кантус 

- - 

D03 Меланома in situ D03.2 Меланома in situ вуха 

та зовнішнього 

слухового ходу 

- - 

D03 Меланома in situ D03.3 Меланома in situ інших 

та неуточнених частин 

обличчя 

- - 

D03 Меланома in situ D03.4 Меланома in situ 

волосистої частини 

голови та шиї 

- - 

D03 Меланома in situ D03.5 Меланома in situ тулуба - - 

D03 Меланома in situ D03.6 Меланома in situ 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плечового поясу 

- - 

D03 Меланома in situ D03.7 Меланома in situ 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

D03 Меланома in situ D03.8 Меланома in situ інших 

локалізацій 

- - 

D03 Меланома in situ D03.9 Меланома in situ 

неуточненої локалізації 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.0 Карцинома in situ 

Шкіри губи 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.1 Карцинома in situ 

Шкіри повіки, 

включаючи кантус 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.2 Карцинома in situ 

Шкіри вуха та 

зовнішнього слухового 

ходу 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.3 Карцинома in situ 

Шкіри інших та 

- - 



147 
 

неуточнених частин 

обличчя 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.4 Карцинома in situ 

Шкіри волосистої 

частини голови та шиї 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.5 Карцинома in situ 

Шкіри тулуба 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.6 Карцинома in situ 

Шкіри верхньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку плечового 

поясу 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.7 Карцинома in situ 

Шкіри нижньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку кульшового 

суглоба 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.8 Карцинома in situ 

Шкіри інших 

локалізацій 

- - 

D04 Карцинома in situ 

шкіри 

D04.9 Карцинома in situ 

неуточненої ділянки 

шкіри 

- - 

D05 Карцинома in situ 

грудної залози 

D05.0 Лобулярна [часточкова] 

карцинома in situ 

грудної залози 

- - 

D05 Карцинома in situ 

грудної залози 

D05.1 Внутрішньопротокова 

карцинома in situ 

грудної залози 

- - 

D05 Карцинома in situ 

грудної залози 

D05.7 Інша карцинома in situ 

грудної залози 

- - 

D05 Карцинома in situ 

грудної залози 

D05.9 Карцинома in situ 

грудної залози 

неуточнена 

- - 

D06 Карцинома in situ 

шийки матки 

D06.0 Карцинома in situ 

надпіхвової частини 

шийки матки 

- - 

D06 Карцинома in situ 

шийки матки 

D06.1 Карцинома in situ 

зовнішньої частини 

шийки матки 

- - 

D06 Карцинома in situ 

шийки матки 

D06.7 Карцинома in situ 

Інших частин шийки 

матки 

- - 

D06 Карцинома in situ 

шийки матки 

D06.9 Карцинома in situ 

неуточненої частини 

шийки матки 

- - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.0 Карцинома in situ 

Ендометрія 

- - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.1 Карцинома in situ 

Вульви 

- - 
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D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.2 Карцинома in situ Піхви - - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.3 Карцинома in situ 

Інших та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

- - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.4 Карцинома in situ 

Статевого члена 

- - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.5 Карцинома in situ 

Передміхурової залози 

- - 

D07 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

статевих органів 

D07.6 Карцинома in situ 

Інших та неуточнених 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.0 Карцинома in situ 

Сечового міхура 

- - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.1 Карцинома in situ 

Інших та неуточнених 

органів сечовидільної 

системи 

- - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.2 Карцинома in situ Ока - - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.3 Карцинома in situ 

Щитоподібної та інших 

ендокринних залоз 

- - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.7 Карцинома in situ 

інших уточнених 

локалізацій 

- - 

D09 Карцинома in situ 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D09.9 Карцинома in situ 

неуточненої локалізації 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.0 Доброякісне 

новоутворення Губи 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.1 Доброякісне 

новоутворення Язика 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.2 Доброякісне 

новоутворення Дна 

ротової порожнини 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.3 Доброякісне 

новоутворення Інших 

та неуточнених частин 

ротової порожнини 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.4 Доброякісне 

новоутворення 

Мигдалика 

- - 
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D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.5 Доброякісне 

новоутворення Інших 

частин ротової частини 

глотки 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.6 Доброякісне 

новоутворення Носової 

частини глотки 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.7 Доброякісне 

новоутворення 

Гортанної частини 

глотки 

- - 

D10 Доброякісне 

новоутворення ротової 

порожнини та глотки 

D10.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

глотки 

- - 

D11 Доброякісне 

новоутворення 

великих слинних залоз 

D11.0 Доброякісне 

новоутворення 

Привушної слинної 

залози 

- - 

D11 Доброякісне 

новоутворення 

великих слинних залоз 

D11.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

великих слинних залоз 

- - 

D11 Доброякісне 

новоутворення 

великих слинних залоз 

D11.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненої великої 

слинної залози 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.0 Доброякісне 

новоутворення Сліпої 

кишки 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.1 Доброякісне 

новоутворення 

Червоподібного 

відростка 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.2 Доброякісне 

новоутворення 

Висхідної ободової 

кишки 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.3 Доброякісне 

новоутворення 

Поперечної ободової 

кишки 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.4 Доброякісне 

новоутворення 

Низхідної ободової 

кишки 

- - 

D12 Доброякісне D12.5 Доброякісне - - 
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новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

новоутворення 

Сигмоподібної кишки 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.6 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

товстої кишки 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.7 Доброякісне 

новоутворення 

Ректосигмоїдного 

з'єднання 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.8 Доброякісне 

новоутворення Прямої 

кишки 

- - 

D12 Доброякісне 

новоутворення 

ободової кишки, 

прямої кишки, ануса 

та анального каналу 

D12.9 Доброякісне 

новоутворення Ануса 

та анального каналу 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.0 Доброякісне 

новоутворення 

Стравоходу 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.1 Доброякісне 

новоутворення Шлунка 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.2 Доброякісне 

новоутворення 

Дванадцятипалої 

кишки 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.3 Доброякісне 

новоутворення Інших 

та неуточнених частин 

тонкої кишки 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.4 Доброякісне 

новоутворення Печінки 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

D13.5 Доброякісне 

новоутворення 

Позапечінкових 

жовчних проток 

- - 
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травлення 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.6 Доброякісне 

новоутворення 

Підшлункової залози 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.7 Доброякісне 

новоутворення 

Ендокринної частини 

підшлункової залози 

- - 

D13 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неточно визначених 

частин системи 

травлення 

D13.9 Доброякісне 

новоутворення Неточно 

визначених ділянок 

системи травлення 

- - 

D14 Доброякісне 

новоутворення 

середнього вуха та 

дихальної системи 

D14.0 Доброякісне 

новоутворення 

Середнього вуха, 

носової порожнини та 

придаткових пазух носа 

- - 

D14 Доброякісне 

новоутворення 

середнього вуха та 

дихальної системи 

D14.1 Доброякісне 

новоутворення Гортані 

- - 

D14 Доброякісне 

новоутворення 

середнього вуха та 

дихальної системи 

D14.2 Доброякісне 

новоутворення Трахеї 

- - 

D14 Доброякісне 

новоутворення 

середнього вуха та 

дихальної системи 

D14.3 Доброякісне 

новоутворення Бронхів 

та легені 

- - 

D14 Доброякісне 

новоутворення 

середнього вуха та 

дихальної системи 

D14.4 Доброякісне 

новоутворення 

неуточнених органів 

системи дихання 

- - 

D15 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів грудної клітки 

D15.0 Доброякісне 

новоутворення 

загруднинної залози 

(тимуса) 

- - 

D15 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів грудної клітки 

D15.1 Доброякісне 

новоутворення Серця 

- - 

D15 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів грудної клітки 

D15.2 Доброякісне 

новоутворення 

Середостіння 

- - 

D15 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

D15.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

уточнених органів 

- - 
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органів грудної клітки грудної клітки 

D15 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

органів грудної клітки 

D15.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого органа 

грудної клітки 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.0 Доброякісне 

новоутворення Лопатки 

та довгих кісток 

верхньої кінцівки 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.1 Доброякісне 

новоутворення 

Коротких кісток 

верхньої кінцівки 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.2 Доброякісне 

новоутворення Довгих 

кісток нижньої кінцівки 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.3 Доброякісне 

новоутворення 

Коротких кісток 

нижньої кінцівки 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.4 Доброякісне 

новоутворення Кісток 

черепа та обличчя 

D16.41 Доброякісне 

новоутворення 

черепно-лицьових 

кісток 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.4 Доброякісне 

новоутворення Кісток 

черепа та обличчя 

D16.42 Доброякісне 

новоутворення 

верхньощелепно-

лицьових кісток 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.5 Доброякісне 

новоутворення Кісток 

нижньої щелепи 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.6 Доброякісне 

новоутворення Хребта 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.7 Доброякісне 

новоутворення ребер, 

груднини та ключиці 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.8 Доброякісне 

новоутворення Кісток 

таза, крижового відділу 

та куприка 

- - 

D16 Доброякісне 

новоутворення кісток 

та суглобових хрящів 

D16.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненої кістки та 

суглобового хряща 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.0 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини шкіри та 

підшкірної клітковини 

голови, обличчя та шиї 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

D17.1 Доброякісне 

новоутворення жирової 

- - 
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жирової тканини тканини шкіри та 

підшкірної клітковини 

тулуба 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.2 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини шкіри та 

підшкірної клітковини 

кінцівок 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.3 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини шкіри та 

підшкірної клітковини 

інших та неуточнених 

локалізацій 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.4 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини органів 

грудної клітки 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.5 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини органів 

черевної порожнини 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.6 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини сім'яного 

канатика 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.7 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини інших 

локалізацій 

- - 

D17 Доброякісне 

новоутворення 

жирової тканини 

D17.9 Доброякісне 

новоутворення жирової 

тканини неуточненої 

локалізації 

- - 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.00 Гемангіома 

неуточненої 

локалізації 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.01 Гемангіома шкіри 

та підшкірної 

клітковини 

D18 Гемангiома та 

лiмфангiома 

D18.0 Гемангіома D18.02 Гемангіома 

внутрішньочерепн

их структур 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.03 Гемангіома 

структур 

гепатобіліарної 

системи та 

підшлункової 

залози 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.04 Гемангіома 

структур органів 

системи травлення 
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D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.05 Гемангіома 

структур вуха, 

носа, рота та горла 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.06 Гемангіома 

структури ока та 

придатків  

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.0 Гемангіома D18.08 Гемангіома інших 

локалізацій 

D18 Гемангіома та 

лімфангіома 

D18.1 Лімфангіома будь-якої 

локалізації 

- - 

D19 Доброякісне 

новоутворення 

мезотеліальної 

тканини 

D19.0 Доброякісне 

новоутворення 

Мезотеліальної 

тканини плеври 

- - 

D19 Доброякісне 

новоутворення 

мезотеліальної 

тканини 

D19.1 Доброякісне 

новоутворення 

Мезотеліальної 

тканини очеревини 

- - 

D19 Доброякісне 

новоутворення 

мезотеліальної 

тканини 

D19.7 Доброякісне 

новоутворення 

Мезотеліальної 

тканини інших 

локалізацій 

- - 

D19 Доброякісне 

новоутворення 

мезотеліальної 

тканини 

D19.9 Доброякісне 

новоутворення 

мезотеліальної тканини 

неуточненої локалізації 

- - 

D20 Доброякісне 

новоутворення м'яких 

тканин 

заочеревинного 

простору та очеревини 

D20.0 Доброякісне 

новоутворення 

Заочеревинного 

простору 

- - 

D20 Доброякісне 

новоутворення м'яких 

тканин 

заочеревинного 

простору та очеревини 

D20.1 Доброякісне 

новоутворення 

Очеревини 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.0 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

м'яких тканин голови, 

обличчя та шиї 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.1 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

м'яких тканин верхньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку плечового 

поясу 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

D21.2 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

- - 
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м'яких тканин м'яких тканин нижньої 

кінцівки, включаючи 

ділянку кульшового 

суглоба 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.3 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

м'яких тканин грудної 

клітки 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.4 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

м'яких тканин живота 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.5 Інші доброякісні 

новоутворення 

Сполучної та інших 

м'яких тканин таза 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.6 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин тулуба 

неуточненої локалізації 

- - 

D21 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

D21.9 Інші доброякісні 

новоутворення 

сполучної та інших 

м'яких тканин 

неуточненої локалізації 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.0 Меланоформний невус 

губи 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.1 Меланоформний невус 

повіки, включаючи 

кантус 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.2 Меланоформний невус 

вуха та зовнішнього 

слухового ходу 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.3 Меланоформний невус 

інших та неуточнених 

частин обличчя 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.4 Меланоформний невус 

волосистої частини 

голови та шиї 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.5 Меланоформний невус 

тулуба 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.6 Меланоформний невус 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плечового поясу 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.7 Меланоформний невус 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

D22 Меланоформний невус D22.9 Меланоформний невус - - 
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неуточненої локалізації 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.0 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

губи 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.1 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

повіки, включаючи 

кантус 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.2 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

вуха та зовнішнього 

слухового ходу 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.3 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

інших та неуточнених 

частин обличчя 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.4 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

волосистої частини 

голови та шиї 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.5 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

тулуба 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.6 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

верхньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

плечового суглоба 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.7 Інші доброякісні 

новоутворення Шкіри 

нижньої кінцівки, 

включаючи ділянку 

кульшового суглоба 

- - 

D23 Інші доброякісні 

новоутворення шкіри 

D23.9 Інші доброякісні 

новоутворення 

неуточненої локалізації 

шкіри 

- - 

D24 Доброякісне 

новоутворення 

грудної залози 

- - - - 

D25 Лейоміома матки D25.0 Підслизова лейоміома 

матки 

- - 

D25 Лейоміома матки D25.1 Інтрамуральна 

лейоміома матки 

- - 

D25 Лейоміома матки D25.2 Субсерозна лейоміома 

матки 

- - 

D25 Лейоміома матки D25.9 Лейоміома матки, 

неуточнена 

- - 

D26 Інші доброякісні 

новоутворення матки 

D26.0 Інші доброякісні 

новоутворення Шийки 

матки 

- - 

D26 Інші доброякісні D26.1 Інші доброякісні - - 
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новоутворення матки новоутворення Тіла 

матки 

D26 Інші доброякісні 

новоутворення матки 

D26.7 Інші доброякісні 

новоутворення Інших 

частин матки 

- - 

D26 Інші доброякісні 

новоутворення матки 

D26.9 Інші доброякісні 

новоутворення 

неуточненого відділу 

матки 

- - 

D27 Доброякісне 

новоутворення 

яєчника 

- - - - 

D28 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

D28.0 Доброякісне 

новоутворення Вульви 

- - 

D28 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

D28.1 Доброякісне 

новоутворення Піхви 

- - 

D28 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

D28.2 Доброякісне 

новоутворення 

Маткових труб та 

зв'язок 

- - 

D28 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

D28.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

уточнених жіночих 

статевих органів 

- - 

D28 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

жіночих статевих 

органів 

D28.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого жіночого 

статевого органа 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.0 Доброякісне 

новоутворення 

Статевого члена 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.1 Доброякісне 

новоутворення 

Передміхурової залози 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.2 Доброякісне 

новоутворення Яєчка 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

D29.3 Доброякісне 

новоутворення 

Придатка яєчка 

- - 
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органів 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.4 Доброякісне 

новоутворення 

Мошонки 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

D29 Доброякісне 

новоутворення 

чоловічих статевих 

органів 

D29.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого 

чоловічого статевого 

органа 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.0 Доброякісне 

новоутворення Нирки 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.1 Доброякісне 

новоутворення 

Ниркової миски 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.2 Доброякісне 

новоутворення 

Сечовода 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.3 Доброякісне 

новоутворення 

Сечового міхура 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.4 Доброякісне 

новоутворення 

Сечовипускного каналу 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

органів сечовидільної 

системи 

- - 

D30 Доброякісне 

новоутворення органів 

сечовидільної системи 

D30.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого органа 

сечовидільної системи 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.0 Доброякісне 

новоутворення 

Кон'юнктиви 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.1 Доброякісне 

новоутворення Рогівки 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.2 Доброякісне 

новоутворення Сітківки 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.3 Доброякісне 

новоутворення 

Судинної оболонки 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.4 Доброякісне 

новоутворення 

Циліарного тіла 

- - 
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D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.5 Доброякісне 

новоутворення 

Сльозної залози та 

протоки 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.6 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненої тканини 

очної ямки 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.7 Доброякісне 

новоутворення Інші 

уточнені частини ока 

- - 

D31 Доброякісне 

новоутворення ока та 

придаткового апарата 

D31.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

ока 

- - 

D32 Доброякісне 

новоутворення 

оболонок мозку 

D32.0 Доброякісне 

новоутворення 

Оболонок голового 

мозку 

- - 

D32 Доброякісне 

новоутворення 

оболонок мозку 

D32.1 Доброякісне 

новоутворення 

Оболонок спинного 

мозку 

- - 

D32 Доброякісне 

новоутворення 

оболонок мозку 

D32.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточнених оболонок 

мозку 

- - 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.0 Доброякісне 

новоутворення 

Головного мозку над 

мозочковим наметом 

- - 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.1 Доброякісне 

новоутворення 

Головного мозку під 

мозочковим наметом 

- - 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.2 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

головного мозку 

- - 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.3 Доброякісне 

новоутворення 

Черепних нервів 

- - 

D33 Доброякісне D33.4 Доброякісне - - 
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новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

новоутворення 

Спинного мозку 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

уточнених відділів 

центральної нервової 

системи 

- - 

D33 Доброякісне 

новоутворення 

головного мозку та 

інших відділів 

центральної нервової 

системи 

D33.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненого відділу 

центральної нервової 

системи 

- - 

D34 Доброякісне 

новоутворення 

щитоподібної залози 

- - - - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.0 Доброякісне 

новоутворення 

Наднирника 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.1 Доброякісне 

новоутворення 

Паращитоподібної 

залози 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.2 Доброякісне 

новоутворення 

Гіпофіза 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.3 Доброякісне 

новоутворення 

Черепно-глоткової 

протоки 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.4 Доброякісне 

новоутворення 

Шишкоподібної залози 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.5 Доброякісне 

новоутворення 

Каротидного синуса 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.6 Доброякісне 

новоутворення 

Аортального гломуса 

та іншого параганглія 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.7 Доброякісне 

новоутворення Іншої 

уточненої ендокринної 

залози 

- - 
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D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.8 Доброякісне 

новоутворення кількох 

неуточнених 

ендокринних залоз 

- - 

D35 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

ендокринних залоз 

D35.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненої 

ендокринної залози 

- - 

D36 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

D36.0 Доброякісне 

новоутворення 

Лімфатичних вузлів 

- - 

D36 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

D36.1 Доброякісне 

новоутворення 

Периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

- - 

D36 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

D36.7 Доброякісне 

новоутворення Інших 

уточнених локалізацій 

- - 

D36 Доброякісне 

новоутворення інших 

та неуточнених 

локалізацій 

D36.9 Доброякісне 

новоутворення 

неуточненої локалізації 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Губи, ротової 

порожнини та глотки 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Шлунка 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Тонкої кишки 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Червоподібного 

відростка 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Товстої кишки 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

D37.5 Новоутворення 

невизначеного чи 

- - 
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невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

невідомого характеру 

Прямої кишки 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.6 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Печінки, жовчного 

міхура та жовчних 

проток 

- - 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших органів 

травлення 

D37.71 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого 

характеру 

підшлункової 

залози 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших органів 

травлення 

D37.79 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого 

характеру інших 

уточнених органів 

травлення 

D37 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ротової порожнини та 

органів травлення 

D37.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Органа травлення, 

неуточнене 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Гортані 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Трахеї, бронхів та 

легень 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Плеври 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

D38.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Середостіння 

- - 
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грудної клітки 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

загруднинної залози 

(тимуса) 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.5 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших органів дихання 

- - 

D38 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

середнього вуха, 

органів дихання та 

внутрішніх органів 

грудної клітки 

D38.6 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточнених органів 

дихання 

- - 

D39 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночих статевих 

органів 

D39.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Матки 

- - 

D39 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночих статевих 

органів 

D39.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Яєчника 

- - 

D39 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночих статевих 

органів 

D39.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Плаценти 

- - 

D39 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночих статевих 

органів 

D39.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших жіночих 

статевих органів 

- - 

D39 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночих статевих 

органів 

D39.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

жіночого статевого 

органа неуточненої 

локалізації 

- - 

D40 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

чоловічих статевих 

D40.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Передміхурової залози 

- - 
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органів 

D40 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

чоловічих статевих 

органів 

D40.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Яєчка 

- - 

D40 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

чоловічих статевих 

органів 

D40.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших чоловічих 

статевих органів 

- - 

D40 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

чоловічих статевих 

органів 

D40.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

чоловічого статевого 

органа неуточненої 

локалізації 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Нирки 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Ниркової миски 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Сечовода 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Сечовипускного каналу 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Сечового міхура 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших органів 

сечовидільної системи 

- - 

D41 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

органів сечовидільної 

системи 

D41.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточненого органа 

сечовидільної системи 

- - 
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D42 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

оболонок мозку 

D42.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Оболонок головного 

мозку 

- - 

D42 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

оболонок мозку 

D42.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Оболонок спинного 

мозку 

- - 

D42 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

оболонок мозку 

D42.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточнених оболонок 

мозку 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Головного мозку над 

мозочковим наметом 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Головного мозку під 

мозочковим наметом 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточненого відділу 

головного мозку 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Черепних нервів 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Спинного мозку 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

D43.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших відділів 

центральної нервової 

системи 

- - 

D43 Новоутворення 

невизначеного чи 

D43.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

- - 
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невідомого характеру 

головного мозку та 

центральної нервової 

системи 

невідомого характеру 

неуточненого відділу 

центральної нервової 

системи 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Щитоподібної залози 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Наднирникової залози 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Паращитоподібної 

залози 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Гіпофіза 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Черепно-глоткової 

протоки 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.5 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Шишкоподібної залози 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.6 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Каротидного синуса 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

аортального гломуса 

або іншого параганглія 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.8 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

кількох неуточнених 

ендокринних залоз 

- - 

D44 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

ендокринних залоз 

D44.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточненої 

ендокринної залози 

- - 

D45 Поліцитемія справжня - - - - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.0 Рефрактерна анемія без 

кільцевидних 

- - 
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сидеробластів, так 

зазначена 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.1 Рефрактерна анемія з 

кільцевидними 

сидеробластами 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.2 Рефрактерна анемія з 

надлишком бластних 

клітин 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.4 Рефрактерна анемія, 

неуточнена 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.5 Рефрактерна анемія з 

мультилінійною 

дисплазією 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.6 Мієлодиспластичний 

синдром, асоційований 

з ізольованою 

хромосомною 

аномалією делеції 5q 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.7 Інші мієлодиспластичні 

синдроми 

- - 

D46 Мієлодиспластичні 

синдроми 

D46.9 Мієлодиспластичний 

синдром, неуточнений 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.0 Гістіоцитарні 

новоутворення та 

тучноклітинні пухлини 

невизначеного або 

невідомого характеру 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.1 Хронічна 

мієлопроліферативна 

хвороба 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.2 Моноклональна 

гаммапатія 

невстановленої 

етіології (МГНЕ) 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.3 Есенціальна 

(геморагічна) 

тромбоцитемія 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.4 Остеомієлофіброз - - 
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D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.5 Хронічний 

еозинофільний лейкоз 

[гіпереозинофільний 

синдром] 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.7 Інші уточнені 

новоутворення 

невизначеного або 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

- - 

D47 Інші новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

D47.9 Новоутворення 

невизначеного або 

невідомого характеру 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин, 

неуточнене 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.0 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Кістки та суглобового 

хряща 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.1 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Сполучної та інших 

м'яких тканин 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.2 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Периферичних нервів 

та вегетативної 

нервової системи 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.3 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Заочеревинного 

простору 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.4 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Очеревини 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.5 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Шкіри 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

D48.6 Новоутворення 

невизначеного чи 

- - 
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невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

невідомого характеру 

грудної залози 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.7 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

Інших уточнених 

локалізацій 

- - 

D48 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

інших та неуточнених 

локалізацій 

D48.9 Новоутворення 

невизначеного чи 

невідомого характеру 

неуточненої локалізації 

- - 

D50 Залізодефіцитна 

анемія 

D50.0 Залізодефіцитна анемія 

вторинна внаслідок 

крововтрати 

(хронічної) 

- - 

D50 Залізодефіцитна 

анемія 

D50.1 Сидеропенічна 

дисфагія 

- - 

D50 Залізодефіцитна 

анемія 

D50.8 Інші залізодефіцитні 

анемії 

- - 

D50 Залізодефіцитна 

анемія 

D50.9 Залізодефіцитна анемія, 

неуточнена 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.0 Вітамін В12-дефіцитна 

анемія, зумовлена 

недостатністю 

внутрішнього фактора 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.1 Вітамін В12-дефіцитна 

анемія, внаслідок 

селективної 

мальабсорбції вітаміну 

В12 з протеїнурією 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.2 Дефіцит 

транскобаламіну II 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.3 Інші вітамін В12-

дефіцитні аліментарні 

анемії 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.8 Інші вітамін В12-

дефіцитні анемії 

- - 

D51 Вітамін В12-

дефіцитна анемія 

D51.9 Вітамін В12-дефіцитна 

анемія, неуточнена 

- - 

D52 Фолієводефіцитна 

анемія 

D52.0 Фолієводефіцитна 

аліментарна анемія 

- - 

D52 Фолієводефіцитна 

анемія 

D52.1 Медикаментозна 

фолієводефіцитна 

анемія 

- - 

D52 Фолієводефіцитна 

анемія 

D52.8 Інші фолієводефіцитні 

анемії 

- - 

D52 Фолієводефіцитна 

анемія 

D52.9 Фолієводефіцитна 

анемія, неуточнена 

- - 

D53 Інші аліментарні 

анемії 

D53.0 Білково-дефіцитна 

анемія 

- - 
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D53 Інші аліментарні 

анемії 

D53.1 Інші мегалобластні 

анемії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

D53 Інші аліментарні 

анемії 

D53.2 Анемія спричинена 

цингою 

- - 

D53 Інші аліментарні 

анемії 

D53.8 Інші уточнені 

аліментарні анемії 

- - 

D53 Інші аліментарні 

анемії 

D53.9 Аліментарна анемія, 

неуточнена 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.0 Анемія внаслідок 

недостатності глюкозо-

6-фосфат-дегідрогенази 

[Г-6-ФД] 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.1 Анемія внаслідок 

інших порушень 

обміну глутатіону 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.2 Анемія внаслідок 

порушень 

гліколітичних 

ферментів 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.3 Анемія внаслідок 

порушень обміну 

нуклеотидів 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.8 Інші анемії внаслідок 

ферментних порушень 

- - 

D55 Анемія внаслідок 

ферментних порушень 

D55.9 Анемія внаслідок 

ферментного 

порушення, неуточнена 

- - 

D56 Таласемія D56.0 Альфа-таласемія - - 

D56 Таласемія D56.1 Бета-таласемія - - 

D56 Таласемія D56.2 Дельта-бета-таласемія - - 

D56 Таласемія D56.3 Ознаки таласемії - - 

D56 Таласемія D56.4 Спадкове 

персистування 

фетального 

гемоглобіну [СПФГ] 

- - 

D56 Таласемія D56.8 Інші таласемії - - 

D56 Таласемія D56.9 Таласемія, неуточнена - - 

D57 Серпоподібноклітинні 

порушення 

D57.0 Серпоподібноклітинна 

анемія з кризами 

- - 

D57 Серпоподібноклітинні 

порушення 

D57.1 Серпоподібноклітинна 

анемія без кризів 

- - 

D57 Серпоподібноклітинні 

порушення 

D57.2 Подвійні гетерозиготні 

серпоподібноклітинні 

порушення 

- - 

D57 Серпоподібноклітинні 

порушення 

D57.3 Серпоподібноклітинні 

ознаки 

- - 

D57 Серпоподібноклітинні 

порушення 

D57.8 Інші 

серпоподібноклітинні 

порушення 

- - 
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D58 Інші спадкові 

гемолітичні анемії 

D58.0 Спадковий сфероцитоз - - 

D58 Інші спадкові 

гемолітичні анемії 

D58.1 Спадковий еліптоцитоз - - 

D58 Інші спадкові 

гемолітичні анемії 

D58.2 Інші гемоглобінопатії - - 

D58 Інші спадкові 

гемолітичні анемії 

D58.8 Інші уточнені спадкові 

гемолітичні анемії 

- - 

D58 Інші спадкові 

гемолітичні анемії 

D58.9 Спадкова гемолітична 

анемія, неуточнена 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.0 Медикаментозна 

аутоімунна гемолітична 

анемія 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.1 Інші аутоімунні 

гемолітичні анемії 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.2 Медикаментозна 

неаутоімунна 

гемолітична анемія 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.3 Гемолітично-уремічний 

синдром 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.4 Інші неаутоімунні 

гемолітичні анемії 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.5 Пароксизмальна нічна 

гемоглобінурія 

(Маркіафави-Мікелі) 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.6 Гемоглобінурія 

внаслідок гемолізу, 

пов'язаного з іншими 

зовнішніми причинами 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.8 Інші набуті гемолітичні 

анемії 

- - 

D59 Набута гемолітична 

анемія 

D59.9 Набута гемолітична 

анемія, неуточнена 

- - 

D60 Набута чиста 

еритроцитарна аплазія 

[еритробластопенія] 

D60.0 Хронічна набута чиста 

еритроцитарна аплазія 

- - 

D60 Набута чиста 

еритроцитарна аплазія 

[еритробластопенія] 

D60.1 Транзиторна набута 

чиста еритроцитарна 

аплазія 

- - 

D60 Набута чиста 

еритроцитарна аплазія 

[еритробластопенія] 

D60.8 Інші набуті чисті 

еритроцитарні аплазії 

- - 

D60 Набута чиста 

еритроцитарна аплазія 

[еритробластопенія] 

D60.9 Набута чиста 

еритроцитарна аплазія, 

неуточнена 

- - 

D61 Інші апластичні анемії D61.0 Конституціональна 

апластична анемія 

- - 

D61 Інші апластичні анемії D61.1 Апластична анемія, 

спричинена 

лікарськими засобами 

- - 

D61 Інші апластичні анемії D61.2 Апластична анемія, 

спричинена іншими 

- - 
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зовнішніми агентами 

D61 Інші апластичні анемії D61.3 Ідіопатична апластична 

анемія 

- - 

D61 Інші апластичнi анемії D61.8 Інші уточнені 

апластичні анемії 

- - 

D61 Інші апластичні анемії D61.9 Апластична анемія, 

неуточнена 

- - 

D62 Гостра 

постгеморагічна 

анемія 

- - - - 

D63 Анемія при хронічних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

D64 Інші анемії D64.0 Спадкова 

сидеробластна анемія 

- - 

D64 Інші анемії D64.1 Вторинна 

сидеробластна анемія 

внаслідок інших 

захворювань 

- - 

D64 Інші анемії D64.2 Вторинна 

сидеробластна анемія, 

спричинена 

лікарськими засобами 

або токсинами 

- - 

D64 Інші анемії D64.3 Інші сидеробластні 

анемії 

- - 

D64 Інші анемії D64.4 Вроджена 

дизеритропоетична 

анемія 

- - 

D64 Інші анемії D64.8 Інші уточнені анемії - - 

D64 Інші анемії D64.9 Анемія, неуточнена - - 

D65 Дисеміноване 

внутрішньосудинне 

згортання [синдром 

дефібринації] 

- - - - 

D66 Спадковий дефіцит 

фактора VIII 

- - - - 

D67 Спадковий дефіцит 

фактора IX 

- - - - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.0 Хвороба Віллебранда - - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.1 Спадкова недостатність 

фактора XI 

- - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.2 Спадковий дефіцит 

інших факторів 

згортання крові 

- - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.3 Геморагічне 

порушення, зумовлене 

циркулюючими в крові 

антикоагулянтами 

- - 

D68 Інші порушення D68.4 Набутий дефіцит - - 
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згортання крові фактора згортання 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.5 Первинна тромбофілія - - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.6 Інша тромбофілія - - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.8 Інші уточнені 

порушення згортання 

крові 

- - 

D68 Інші порушення 

згортання крові 

D68.9 Порушення згортання 

крові, неуточнене 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.0 Алергічна пурпура - - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.1 Якісні дефекти 

тромбоцитів 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.2 Інша 

нетромбоцитопенічна 

пурпура 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагiчнi стани 

D69.3 Ідіопатична 

тромбоцитопенічна 

пурпура 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.4 Інша первинна 

тромбоцитопенія 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.5 Вторинна 

тромбоцитопенія 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.6 Тромбоцитопенія, 

неуточнена 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.8 Інші уточнені 

геморагічні стани 

- - 

D69 Пурпура та інші 

геморагічні стани 

D69.9 Геморагічний стан, 

неуточнений 

- - 

D70 Агранулоцитоз - - - - 

D71 Функціональні 

порушення 

поліморфноядерних 

нейтрофілів 

- - - - 

D72 Інші порушення 

лейкоцитів 

D72.0 Генетичні аномалії 

лейкоцитів 

- - 

D72 Інші порушення 

лейкоцитів 

D72.1 Еозинофілія - - 

D72 Інші порушення 

лейкоцитів 

D72.8 Інші уточнені 

порушення лейкоцитів 

- - 

D72 Інші порушення 

лейкоцитів 

D72.9 Порушення лейкоцитів, 

неуточнене 

- - 

D73 Хвороби селезінки D73.0 Гіпоспленізм - - 

D73 Хвороби селезінки D73.1 Гіперспленізм - - 

D73 Хвороби селезінки D73.2 Хронічна застійна 

спленомегалія 

- - 

D73 Хвороби селезінки D73.3 Абсцес селезінки - - 

D73 Хвороби селезінки D73.4 Кіста селезінки - - 

D73 Хвороби селезінки D73.5 Інфаркт селезінки - - 

D73 Хвороби селезінки D73.8 Інші хвороби селезінки - - 
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D73 Хвороби селезінки D73.9 Хвороба селезінки, 

неуточнена 

- - 

D74 Метгемоглобінемія D74.0 Вроджена 

метгемоглобінемія 

- - 

D74 Метгемоглобінемія D74.8 Інші метгемоглобінемії - - 

D74 Метгемоглобінемія D74.9 Метгемоглобінемія, 

неуточнена 

- - 

D75 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

D75.0 Сімейний еритроцитоз - - 

D75 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

D75.1 Вторинна поліцитемія - - 

D75 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

D75.8 Інші уточнені хвороби 

крові та кровотворних 

органів 

D75.81 Вторинний 

тромбоцитоз 

D75 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

D75.8 Інші уточнені хвороби 

крові та кровотворних 

органів 

D75.89 Інші уточнені 

хвороби крові та 

кровотворних 

органів 

D75 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

D75.9 Хвороба крові та 

кровотворних органів, 

неуточнена 

- - 

D76 Інші зазначені 

хвороби, пов'язані з 

залученням 

лімфоретикулярної 

тканини та 

ретикулогістіоцитарно

ї системи 

D76.1 Гемофагоцитарний 

лімфогістіоцитоз 

- - 

D76 Інші зазначені 

хвороби, пов'язані з 

залученням 

лімфоретикулярної 

тканини та 

ретикулогістіоцитарно

ї системи 

D76.2 Гемофагоцитарний 

синдром, пов'язаний з 

інфекцією 

- - 

D76 Інші зазначені 

хвороби, пов'язані з 

залученням 

лімфоретикулярної 

тканини та 

ретикулогістіоцитарно

ї системи 

D76.3 Інші синдроми 

гістіоцитозу 

- - 

D77 Інші порушення крові 

та кровотворних 

органів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.0 Спадкова 

гіпогаммаглобулінемія 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

D80.1 Несімейна 

гіпогаммаглобулінемія 

- - 
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антитіл 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.2 Вибірковий дефіцит 

імуноглобуліну A [IgA] 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.3 Вибірковий дефіцит 

підкласів 

імуноглобуліну G [IgG] 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.4 Вибірковий дефіцит 

імуноглобуліну М 

[IgM] 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.5 Імунодефіцит з 

підвищеним рівнем 

імуноглобуліну M 

[IgM] 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.6 Дефіцит антитіл з 

близьким до 

нормального рівнем 

імуноглобулінів або з 

гіперімуноглобулінеміє

ю 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.7 Транзиторна 

гіпогаммаглобулінемія 

у дітей 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.8 Інші імунодефіцити з 

переважним дефектом 

антитіл 

- - 

D80 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл 

D80.9 Імунодефіцит з 

переважним дефектом 

антитіл, неуточнений 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.0 Тяжкий комбінований 

імунодефіцит [ТКІД] з 

ретикулярним 

дисгенезом 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.1 Тяжкий комбінований 

імунодефіцит [ТКІД] з 

низькою кількістю Т- 

та В-клітин 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.2 Тяжкий комбінований 

імунодефіцит [ТКІД] з 

низькою чи 

нормальною кількістю 

В-клітин 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.3 Дефіцит 

аденозиндезамінази 

[ДАД] 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.4 Синдром Незелофа - - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.5 Дефіцит 

пуриннуклеозидфосфор

илази [ПНФ] 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.6 Дефіцит молекул класу 

І головного комплексу 

- - 
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гістосумісності 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.7 Дефіцит молекул класу 

II головного комплексу 

гістосумісності 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.8 Інші комбіновані 

імунодефіцити 

- - 

D81 Комбіновані 

імунодефіцити 

D81.9 Комбінований 

імунодефіцит, 

неуточнений 

- - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.0 Синдром Віскотта-

Олдріча 

- - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.1 Синдром Ді Джорджі - - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.2 Імунодефіцит з 

карликовістю за 

рахунок коротких 

кінцівок 

- - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.3 Імунодефіцит 

внаслідок спадкового 

дефекту, зумовленого 

вірусом Епштейна-

Барра 

- - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.4 Синдром 

гіперімуноглобуліну Е 

[IgE] 

- - 

D82 імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.8 Імунодефіцит, 

пов'язаний з іншими 

уточненими значними 

дефектами 

- - 

D82 Iмунодефiцит, 

пов'язаний з іншими 

основними 

порушеннями 

D82.9 Імунодефіцит, 

пов'язаний зі значним 

дефектом, неуточнений 

- - 

D83 Загальний 

варіабельний 

імунодефіцит 

D83.0 Загальний варіабельний 

імунодефіцит з 

переважними 

порушеннями кількості 

та функції В-клітин 

- - 

D83 Загальний 

варіабельний 

імунодефіцит 

D83.1 Загальний варіабельний 

імунодефіцит з 

переважними 

порушеннями 

імунорегуляторних Т-

клітин 

- - 

D83 Загальний 

варіабельний 

імунодефіцит 

D83.2 Загальний варіабельний 

імунодефіцит з 

аутоантитілами до В- 

- - 
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та Т-клітин 

D83 Загальний 

варіабельний 

імунодефіцит 

D83.8 Інші загальні 

варіабельні 

імунодефіцити 

- - 

D83 Загальний 

варіабельний 

імунодефіцит 

D83.9 Загальний варіабельний 

імунодефіцит, 

неуточнений 

- - 

D84 Інші імунодефіцити D84.0 Дефект 

лімфоцитфункціональн

ого антигену-1 [ЛФА-1] 

- - 

D84 Інші імунодефіцити D84.1 Дефект у системі 

комплементу 

- - 

D84 Інші імунодефіцити D84.8 Інші уточнені 

імунодефіцити 

- - 

D84 Інші імунодефіцити D84.9 Імунодефіцит, 

неуточнений 

- - 

D86 Саркоїдоз D86.0 Саркоїдоз легені - - 

D86 Саркоїдоз D86.1 Саркоїдоз лімфатичних 

вузлів 

- - 

D86 Саркоїдоз D86.2 Саркоїдоз легені з 

саркоїдозом 

лімфатичних вузлів 

- - 

D86 Саркоїдоз D86.3 Саркоїдоз шкіри - - 

D86 Саркоїдоз D86.8 Саркоїдоз інших 

уточнених та 

комбінованих 

локалізацій 

- - 

D86 Саркоїдоз D86.9 Саркоїдоз, неуточнений - - 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

D89.0 Поліклональна 

гіпергаммаглобулінемія 

- - 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

D89.1 Кріоглобулінемія - - 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

D89.2 Гіпергаммаглобулінемі

я, неуточнена 

- - 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

D89.3 Синдром відновлення 

імунітету 

- - 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

D89.8 Інші уточнені розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

- - 
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рубриках рубриках 

D89 Інші розлади з 

залученням імунного 

механізму, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

D89.9 Розлад з залученням 

імунного механізму, 

неуточнений 

- - 

E00 Синдром вродженого 

йодного дефіциту 

E00.0 Синдром вродженого 

йодного дефіциту, 

неврологічна форма 

- - 

E00 Синдром вродженого 

йодного дефіциту 

E00.1 Синдром вродженого 

йодного дефіциту, 

мікседематозна форма 

- - 

E00 Синдром вродженого 

йодного дефіциту 

E00.2 Синдром вродженого 

йодного дефіциту, 

змішана форма 

- - 

E00 Синдром вродженого 

йодного дефіциту 

E00.9 Синдром вродженого 

йодного дефіциту, 

неуточнений 

- - 

E01 Хвороби 

щитоподібної залози, 

пов'язані з йодною 

недостатністю, та 

подібні стани 

E01.0 Дифузний (ендемічний) 

зоб, пов'язаний з 

дефіцитом йоду 

- - 

E01 Хвороби 

щитоподібної залози, 

пов'язані з йодною 

недостатністю, та 

подібні стани 

E01.1 Багатовузловий 

(ендемічний) зоб, 

пов'язаний з дефіцитом 

йоду 

- - 

E01 Хвороби 

щитоподібної залози, 

пов'язані з йодною 

недостатністю, та 

подібні стани 

E01.2 Зоб (ендемічний), 

пов'язаний з дефіцитом 

йоду, неуточнений 

- - 

E01 Хвороби 

щитоподібної залози, 

пов'язані з йодною 

недостатністю, та 

подібні стани 

E01.8 Інші хвороби 

щитоподібної залози, 

пов'язані з дефіцитом 

йоду, та подібні стани 

- - 

E02 Субклінічний 

гіпотиреоз внаслідок 

дефіциту йоду 

- - - - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.0 Вроджений гіпотиреоз 

із дифузним зобом 

- - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.1 Вроджений гіпотиреоз 

без зоба 

- - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.2 Гіпотиреоз, викликаний 

медикаментами та 

іншими екзогенними 

речовинами 

- - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.3 Постінфекційний 

гіпотиреоз 

- - 

E03 Інші форми E03.4 Атрофія щитоподібної - - 
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гіпотиреозу залози (набута) 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.5 Мікседематозна кома - - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.8 Інший уточнений 

гіпотиреоз 

- - 

E03 Інші форми 

гіпотиреозу 

E03.9 Гіпотиреоз, 

неуточнений 

- - 

E04 Інші форми 

нетоксичного зоба 

E04.0 Нетоксичний дифузний 

зоб 

- - 

E04 Інші форми 

нетоксичного зоба 

E04.1 Нетоксичний 

одновузловий зоб 

- - 

E04 Інші форми 

нетоксичного зоба 

E04.2 Нетоксичний 

багатовузловий зоб 

- - 

E04 Інші форми 

нетоксичного зоба 

E04.8 Інші уточнені форми 

нетоксичного зоба 

- - 

E04 Інші форми 

нетоксичного зоба 

E04.9 Нетоксичний зоб, 

неуточнений 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.0 Тиреотоксикоз із 

дифузним зобом 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.1 Тиреотоксикоз із 

токсичним 

одновузловим зобом 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.2 Тиреотоксикоз із 

токсичним 

багатовузловим зобом 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.3 Тиреотоксикоз, 

пов'язаний з ектопією 

тиреоїдної тканини 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.4 Тиреотоксикоз 

штучний 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.5 Тиреотоксичний криз 

або кома 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.8 Інші форми 

тиреотоксикозу 

- - 

E05 Тиреотоксикоз 

[гіпертиреоз] 

E05.9 Тиреотоксикоз, 

неуточнений 

- - 

E06 Тиреоїдит E06.0 Гострий тиреоїдит - - 

E06 Тиреоїдит E06.1 Підгострий тиреоїдит - - 

E06 Тиреоїдит E06.2 Хронічний тиреоїдит з 

транзиторним 

тиреотоксикозом 

- - 

E06 Тиреоїдит E06.3 Аутоімунний тиреоїдит - - 

E06 Тиреоїдит E06.4 Тиреоїдит, 

спричинений 

лікарським засобом 

- - 

E06 Тиреоїдит E06.5 Інший хронічний 

тиреоїдит 

- - 

E06 Тиреоїдит E06.9 Тиреоїдит, 

неуточнений 

- - 

E07 Інші хвороби 

щитоподібної залози 

E07.0 Гіперсекреція 

кальцитоніну 

- - 

E07 Інші хвороби E07.1 Дисгормональний зоб - - 
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щитоподібної залози 

E07 Інші хвороби 

щитоподібної залози 

E07.8 Інші уточнені хвороби 

щитоподібної залози 

- - 

E07 Інші хвороби 

щитоподібної залози 

E07.9 Хвороба щитоподібної 

залози, неуточнена 

- - 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.2 Проміжна гіперглікемія 

з нирковими 

ускладненнями 

E09.21 Проміжна 

гіперглікемія з 

проявами 

нефропатії 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.2 Проміжна гіперглікемія 

з нирковими 

ускладненнями 

E09.29 Проміжна 

гіперглікемія з 

іншими 

уточненими 

нирковими 

ускладненнями 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.3 Проміжна гіперглікемія 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E09.31 Проміжна 

гіперглікемія з 

фоновою 

ретинопатією 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.3 Проміжна гіперглікемія 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E09.32 Проміжна 

гіперглікемія з 

препроліферативн

ою ретинопатією 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.4 Проміжна гіперглікемія 

з неврологічними 

ускладненнями 

E09.40 Проміжна 

гіперглікемія з 

неуточненою 

нейропатією 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.4 Проміжна гіперглікемія 

з неврологічними 

ускладненнями 

E09.42 Проміжна 

гіперглікемія з 

полінейропатією 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.5 Проміжна гіперглікемія 

з периферичною 

ангіопатією 

E09.51 Проміжна 

гіперглікемія з 

периферичною 

ангіопатією, без 

гангрени 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.5 Проміжна гіперглікемія 

з периферичною 

ангіопатією 

E09.52 Проміжна 

гіперглікемія з 

периферичною 

ангіопатією, з 

гангреною 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.7 Проміжна гіперглікемія 

з множинними 

ускладненнями 

E09.71 Проміжна 

гіперглікемія з 

множинними 

мікросудинними 

ускладненнями 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.7 Проміжна гіперглікемія 

з множинними 

ускладненнями 

E09.72 Проміжна 

гіперглікемія з 

ознаками 

інсулінової 

резистентності 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.8 Проміжна гіперглікемія 

з неуточненими 

- - 
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ускладненнями 

E09 Проміжна 

гіперглікемія 

E09.9 Проміжна гіперглікемія 

без ускладнень 

- - 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.0 Цукровий діабет типу 1 

з гіперосмолярністю 

E10.01 Цукровий діабет 

типу 1 з 

гіперосмолярністю 

без некетонемічної 

гіперглікемічно-

гіперосмолярної 

коми [НКГГК] 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.0 Цукровий діабет типу 1 

з гіперосмолярністю 

E10.02 Цукровий діабет 

типу 1 з 

гіперосмолярністю 

з комою 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.11 Цукровий діабет 

типу 1 з 

кетоацидозом, без 

коми 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.12 Цукровий діабет 

типу 1 з 

кетоацидозом, з 

комою 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.13 Цукровий діабет 

типу 1 з 

лактатацидозом, 

без коми 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.14 Цукровий діабет 

типу 1 з 

лактатацидозом, з 

комою 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.15 Цукровий діабет 

типу 1 з 

кетоацидозом, з 

лактатацидозом, 

без коми 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.1 Цукровий діабет типу 1 

з ацидозом 

E10.16 Цукровий діабет 

типу 1 з 

кетоацидозом, з 

лактатацидозом, з 

комою 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.2 Цукровий діабет типу 1 

з нирковими 

ускладненнями 

E10.21 Цукровий діабет 

типу 1 з 

початковою 

діабетичною 

нефропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.2 Цукровий діабет типу 1 

з нирковими 

ускладненнями 

E10.22 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діагностованою 

діабетичною 

нефропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.2 Цукровий діабет типу 1 

з нирковими 

E10.29 Цукровий діабет 

типу 1 з іншими 
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ускладненнями уточненими 

нирковими 

ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.31 Цукровий діабет 

типу 1 з фоновою 

ретинопатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.32 Цукровий діабет 

типу 1 з 

препроліферативн

ою ретинопатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.33 Цукровий діабет 

типу 1 з 

проліферативною 

ретинопатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.34 Цукровий діабет 

типу 1 з іншою 

ретинопатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.35 Цукровий діабет 

типу 1 з 

запущеним 

захворюванням 

очей 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.36 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діабетичною 

катарактою 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.3 Цукровий діабет типу 1 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E10.39 Цукровий діабет 

типу 1 з іншими 

уточненими 

офтальмологічним

и ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.4 Цукровий діабет типу 1 

з неврологічними 

ускладненнями 

E10.40 Цукровий діабет 

типу 1 з 

неуточненою 

нейропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.4 Цукровий діабет типу 1 

з неврологічними 

ускладненнями 

E10.41 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діабетичною 

мононейропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.4 Цукровий діабет типу 1 

з неврологічними 

ускладненнями 

E10.42 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діабетичною 

полінейропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.4 Цукровий діабет типу 1 

з неврологічними 

ускладненнями 

E10.43 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діабетичною 

вегетативною 

нейропатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.4 Цукровий діабет типу 1 

з неврологічними 

ускладненнями 

E10.49 Цукровий діабет 

типу 1 з іншими 

уточненими 

неврологічними 
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ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.5 Цукровий діабет типу 1 

з ускладненнями 

кровообігу 

E10.51 Цукровий діабет 

типу 1 з 

периферичною 

ангіопатією, без 

гангрени 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.5 Цукровий діабет типу 1 

з ускладненнями 

кровообігу 

E10.52 Цукровий діабет 

типу 1 з 

периферичною 

ангіопатією, з 

гангреною 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.5 Цукровий діабет типу 1 

з ускладненнями 

кровообігу 

E10.53 Цукровий діабет 

типу 1 з 

діабетичною 

кардіоміопатією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.61 Цукровий діабет 

типу 1 з 

уточненими 

діабетичними 

ускладненнями 

кістково-м'язової 

системи та 

сполучної тканини 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.62 Цукровий діабет 

типу 1 з 

уточненими 

ускладненнями на 

шкірі та 

підшкірній 

клітковині 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.63 Цукровий діабет 

типу 1 з 

уточненими 

періодонтальними 

ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.64 Цукровий діабет 

типу 1 з 

гіпоглікемією 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.65 Цукровий діабет 

типу 1 з 

незадовільним 

контролем 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.6 Цукровий діабет типу 1 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E10.69 Цукровий діабет 

типу 1 з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.7 Цукровий діабет типу 1 

з множинними 

ускладненнями 

E10.71 Цукровий діабет 

типу 1 з 

множинними 

мікросудинними 

та іншими 

уточненими 
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несудинними 

ускладненнями 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.7 Цукровий діабет типу 1 

з множинними 

ускладненнями 

E10.73 Цукровий діабет 

типу 1 з виразками 

стопи, 

викликаними 

багатьма 

причинами 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.8 Цукровий діабет типу 1 

з неуточненими 

ускладненнями 

- - 

E10 Цукровий діабет типу 

1 

E10.9 Цукровий діабет типу 1 

без ускладнень 

- - 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.0 Цукровий діабет типу 2 

з гіперосмолярністю 

E11.01 Цукровий діабет 

типу 2 з 

гіперосмолярністю 

без некетонемічної 

гіперглікемічно-

гіперосмолярної 

коми [НКГГК] 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.0 Цукровий діабет типу 2 

з гіперосмолярністю 

E11.02 Цукровий діабет 

типу 2 з 

гіперосмолярністю 

з комою 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.11 Цукровий діабет 

типу 2 з 

кетоацидозом, без 

коми 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.12 Цукровий діабет 

типу 2 з 

кетоацидозом, з 

комою 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.13 Цукровий діабет 

типу 2 з 

лактацидозом, без 

коми 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.14 Цукровий діабет 

типу 2 з 

лактацидозом, з 

комою 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.15 Цукровий діабет 

типу 2 з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, без 

коми 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.1 Цукровий діабет типу 2 

з ацидозом 

E11.16 Цукровий діабет 

типу 2 з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, з 

комою 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.2 Цукровий діабет типу 2 

з нирковими 

E11.21 Цукровий діабет 

типу 2 з 
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ускладненнями початковою 

діабетичною 

нефропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.2 Цукровий діабет типу 2 

з нирковими 

ускладненнями 

E11.22 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діагностованою 

діабетичною 

нефропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.2 Цукровий діабет типу 2 

з нирковими 

ускладненнями 

E11.29 Цукровий діабет 

типу 2 з іншими 

уточненими 

нирковими 

ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.31 Цукровий діабет 

типу 2 з фоновою 

ретинопатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.32 Цукровий діабет 

типу 2 з 

препроліферативн

ою ретинопатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.33 Цукровий діабет 

типу 2 з 

проліферативною 

ретинопатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.34 Цукровий діабет 

типу 2 з іншою 

ретинопатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.35 Цукровий діабет 

типу 2 з 

прогресуючим 

захворюванням 

очей 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.36 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діабетичною 

катарактою 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.3 Цукровий діабет типу 2 

з офтальмологічними 

ускладненнями 

E11.39 Цукровий діабет 

типу 2 з іншими 

уточненими 

офтальмологічним

и ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.4 Цукровий діабет типу 2 

з неврологічними 

ускладненнями 

E11.40 Цукровий діабет 

типу 2 з 

неуточненою 

нейропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.4 Цукровий діабет типу 2 

з неврологічними 

ускладненнями 

E11.41 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діабетичною 

мононейропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.4 Цукровий діабет типу 2 

з неврологічними 

ускладненнями 

E11.42 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діабетичною 
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полінейропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.4 Цукровий діабет типу 2 

з неврологічними 

ускладненнями 

E11.43 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діабетичною 

вегетативною 

нейропатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.4 Цукровий діабет типу 2 

з неврологічними 

ускладненнями 

E11.49 Цукровий діабет 

типу 2 з іншими 

уточненими 

неврологічними 

ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.5 Цукровий діабет типу 2 

з ускладненнями 

кровообігу 

E11.51 Цукровий діабет 

типу 2 з 

периферичною 

ангіопатією, без 

гангрени 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.5 Цукровий діабет типу 2 

з ускладненнями 

кровообігу 

E11.52 Цукровий діабет 

типу 2 з 

периферичною 

ангіопатією, з 

гангреною 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.5 Цукровий діабет типу 2 

з ускладненнями 

кровообігу 

E11.53 Цукровий діабет 

типу 2 з 

діабетичною 

кардіоміопатією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.61 Цукровий діабет 

типу 2 з 

уточненими 

діабетичними 

ускладненнями 

кістково-м'язової 

системи та 

сполучної тканини 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.62 Цукровий діабет 

типу 2 з 

уточненими 

ускладненнями 

шкіри та 

підшкірної 

клітковини 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.63 Цукровий діабет 

типу 2 з 

уточненими 

періодонтальними 

ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.64 Цукровий діабет 

типу 2 з 

гіпоглікемією 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.65 Цукровий діабет 

типу 2 з 

незадовільним 

контролем 
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E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.6 Цукровий діабет типу 2 

з іншими уточненими 

ускладненнями 

E11.69 Цукровий діабет 

типу 2 з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.7 Цукровий діабет типу 2 

з множинними 

ускладненнями 

E11.71 Цукровий діабет 

типу 2 з 

множинними 

мікросудинними 

та іншими 

уточненими 

несудинними 

ускладненнями 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.7 Цукровий діабет типу 2 

з множинними 

ускладненнями 

E11.72 Цукровий діабет 

типу 2 з ознаками 

інсулінової 

резистентності 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.7 Цукровий діабет типу 2 

з множинними 

ускладненнями 

E11.73 Цукровий діабет 

типу 2 з виразками 

стопи, 

викликаними 

багатьма 

причинами 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.8 Цукровий діабет типу 2 

з неуточненими 

ускладненнями 

- - 

E11 Цукровий діабет типу 

2 

E11.9 Цукровий діабет типу 2 

без ускладнень 

- - 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.0 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю 

E13.01 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю 

без некетонемічної 

гіперглікемічно-

гіперосмолярної 

коми [НКГГК] 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.0 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю 

E13.02 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю

, з комою 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ацидозом 

E13.11 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, без 

коми 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ацидозом 

E13.12 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

комою 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ацидозом 

E13.13 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

лактацидозом, без 

коми 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

E13.14 Інший уточнений 

цукровий діабет з 
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ацидозом лактацидозом, з 

комою 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ацидозом 

E13.15 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, без 

коми 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.1 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ацидозом 

E13.16 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, з 

комою 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.2 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

нирковими 

ускладненнями 

E13.21 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

початковою 

діабетичною 

нефропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.2 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

нирковими 

ускладненнями 

E13.22 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діагностованою 

діабетичною 

нефропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.2 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

нирковими 

ускладненнями 

E13.29 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншим уточненим 

нирковим 

ускладненням 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.31 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

фоновою 

ретинопатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.32 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

препроліферативн

ою ретинопатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.33 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

проліферативною 

ретинопатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.34 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншою 

ретинопатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.35 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

прогресуючим 

захворюванням 

очей 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.36 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

катарактою 
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E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.3 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E13.39 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

офтальмологічним

и ускладненнями 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.4 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E13.40 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неуточненою 

нейропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.4 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E13.41 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

мононейропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.4 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E13.42 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

полінейропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.4 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E13.43 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

вегетативною 

нейропатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.4 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E13.49 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

неврологічними 

ускладненнями 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.5 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ускладненнями 

кровообігу 

E13.51 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

периферичною 

ангіопатією, без 

гангрени 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.5 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ускладненнями 

кровообігу 

E13.52 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

периферичною 

ангіопатією, з 

гангреною 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.5 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ускладненнями 

кровообігу 

E13.53 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

кардіоміопатією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими уточненими 

ускладненнями 

E13.61 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

уточненими 

діабетичними 

ускладненнями 

кістково-м'язової 

системи та 

сполучної тканини 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

E13.62 Інший уточнений 

цукровий діабет з 
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іншими уточненими 

ускладненнями 

уточненими 

ускладненнями 

шкіри та 

підшкірної 

клітковини 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими уточненими 

ускладненнями 

E13.63 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

уточненими 

періодонтальними 

ускладненнями 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими уточненими 

ускладненнями 

E13.64 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

гіпоглікемією 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими уточненими 

ускладненнями 

E13.65 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

незадовільним 

контролем 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.6 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими уточненими 

ускладненнями 

E13.69 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.7 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

множинними 

ускладненнями 

E13.71 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

множинними 

мікросудинними 

та іншими 

уточненими 

несудинними 

ускладненнями 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.7 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

множинними 

ускладненнями 

E13.72 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

ознаками 

інсулінової 

резистентності 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.7 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

множинними 

ускладненнями 

E13.73 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

виразками стопи, 

викликаними 

багатьма 

причинами 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.8 Інший уточнений 

цукровий діабет з 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

E13 Інший уточнений 

цукровий діабет 

E13.9 Інший уточнений 

цукровий діабет без 

ускладнень 

- - 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.0 Неуточнений цукровий 

діабет з 

гіперосмолярністю 

E14.01 Неуточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю 

без некетонемічної 
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гіперглікемічно-

гіперосмолярної 

коми [НКГГК] 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.0 Неуточнений цукровий 

діабет з 

гіперосмолярністю 

E14.02 Неуточнений 

цукровий діабет з 

гіперосмолярністю 

з комою 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.11 Неуточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, без 

коми 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.12 Неуточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

комою 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.13 Неуточнений 

цукровий діабет з 

лактацидозом, без 

коми 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.14 Неуточнений 

цукровий діабет з 

лактацидозом, з 

комою 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.15 Неуточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, без 

коми 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.1 Неуточнений цукровий 

діабет з ацидозом 

E14.16 Неуточнений 

цукровий діабет з 

кетоацидозом, з 

лактацидозом, з 

комою 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.2 Неуточнений цукровий 

діабет з нирковими 

ускладненнями 

E14.21 Неуточнений 

цукровий діабет з 

початковою 

діабетичною 

нефропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.2 Неуточнений цукровий 

діабет з нирковими 

ускладненнями 

E14.22 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діагностованою 

діабетичною 

нефропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.2 Неуточнений цукровий 

діабет з нирковими 

ускладненнями 

E14.29 Неуточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

нирковими 

ускладненнями 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

E14.31 Неуточнений 

цукровий діабет з 

фоновою 
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ускладненнями ретинопатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.32 Неуточнений 

цукровий діабет з 

препроліферативн

ою ретинопатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.33 Неуточнений 

цукровий діабет з 

проліферативною 

ретинопатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.34 Неуточнений 

цукровий діабет з 

іншою 

ретинопатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.35 Неуточнений 

цукровий діабет з 

прогресуючим 

захворюванням 

очей 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.36 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

катарактою 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.3 Неуточнений цукровий 

діабет з 

офтальмологічними 

ускладненнями 

E14.39 Неуточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

офтальмологічним

и ускладненнями 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.4 Неуточнений цукровий 

діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E14.40 Неуточнений 

цукровий діабет з 

неуточненою 

нейропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.4 Неуточнений цукровий 

діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E14.41 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

мононейропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.4 Неуточнений цукровий 

діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E14.42 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

полінейропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.4 Неуточнений цукровий 

діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E14.43 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

вегетативною 

нейропатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.4 Неуточнений цукровий 

діабет з 

неврологічними 

ускладненнями 

E14.49 Неуточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

неврологічними 

ускладненнями 

E14 Неуточнений E14.5 Неуточнений цукровий E14.51 Неуточнений 
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цукровий діабет діабет з ускладненнями 

кровообігу 

цукровий діабет з 

периферичною 

ангіопатією, без 

гангрени 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.5 Неуточнений цукровий 

діабет з ускладненнями 

кровообігу 

E14.52 Неуточнений 

цукровий діабет з 

периферичною 

ангіопатією, з 

гангреною 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.5 Неуточнений цукровий 

діабет з ускладненнями 

кровообігу 

E14.53 Неуточнений 

цукровий діабет з 

діабетичною 

кардіоміопатією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.61 Неуточнений 

цукровий діабет з 

уточненими 

діабетичними 

ускладненнями 

кістково-м'язової 

системи та 

сполучної тканини 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.62 Неуточнений 

цукровий діабет з 

уточненими 

ускладненнями 

шкіри та 

підшкірної 

клітковини 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.63 Неуточнений 

цукровий діабет з 

уточненими 

періодонтальними 

ускладненнями 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.64 Неуточнений 

цукровий діабет з 

гіпоглікемією 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.65 Неуточнений 

цукровий діабет з 

незадовільним 

контролем 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.6 Неуточнений цукровий 

діабет з іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14.69 Неуточнений 

цукровий діабет з 

іншими 

уточненими 

ускладненнями 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.7 Неуточнений цукровий 

діабет з множинними 

ускладненнями 

E14.71 Неуточнений 

цукровий діабет з 

множинними 

мікросудинними 

та іншими 

уточненими 

несудинними 
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ускладненнями 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.7 Неуточнений цукровий 

діабет з множинними 

ускладненнями 

E14.72 Неуточнений 

цукровий діабет з 

ознаками 

інсулінової 

резистентності 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.7 Неуточнений цукровий 

діабет з множинними 

ускладненнями 

E14.73 Неуточнений 

цукровий діабет з 

виразками стопи, 

викликаними 

багатьма 

причинами 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.8 Неуточнений цукровий 

діабет з неуточненими 

ускладненнями 

- - 

E14 Неуточнений 

цукровий діабет 

E14.9 Неуточнений цукровий 

діабет без ускладнень 

- - 

E15 Недіабетична 

гіпоглікемічна кома 

- - - - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.0 Медикаментозна 

гіпоглікемія без коми 

- - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.1 Інші форми гіпоглікемії - - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.2 Гіпоглікемія, 

неуточнена 

- - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.3 Підвищена секреція 

глюкагону 

- - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.4 Аномальна секреція 

гастрину 

- - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.8 Інші уточнені розлади 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

- - 

E16 Інші порушення 

внутрішньої секреції 

підшлункової залози 

E16.9 Розлади внутрішньої 

секреції підшлункової 

залози, неуточнене 

- - 

E20 Гіпопаратиреоз E20.0 Ідіопатичний 

гіпопаратиреоз 

- - 

E20 Гіпопаратиреоз E20.1 Псевдогіпопаратиреоз - - 

E20 Гіпопаратиреоз E20.8 Інші форми 

гіпопаратиреозу 

- - 

E20 Гіпопаратиреоз E20.9 Гіпопаратиреоз, 

неуточнений 

- - 

E21 Гіперпаратиреоз та 

інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

E21.0 Первинний 

гіперпаратиреоз 

- - 

E21 Гіперпаратиреоз та E21.1 Вторинний - - 
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інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

гіперпаратиреоз, не 

класифікований в 

інших рубриках 

E21 Гіперпаратиреоз та 

інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

E21.2 Інші форми 

гіперпаратиреозу 

- - 

E21 Гіперпаратиреоз та 

інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

E21.3 Гіперпаратиреоз, 

неуточнений 

- - 

E21 Гіперпаратиреоз та 

інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

E21.4 Інші уточнені розлади 

паращитоподібної 

залози 

- - 

E21 Гіперпаратиреоз та 

інші розлади 

паращитоподібної 

залози 

E21.5 Розлади 

паращитоподібної 

залози, неуточнені 

- - 

E22 Гіперфункція гіпофіза E22.0 Акромегалія та 

гіпофізарний гігантизм 

- - 

E22 Гіперфункція гіпофіза E22.1 Гіперпролактинемія - - 

E22 Гіперфункція гіпофіза E22.2 Синдром неадекватної 

секреції 

антидіуретичного 

гормону 

- - 

E22 Гіперфункція гіпофіза E22.8 Інша гіперфункція 

гіпофіза 

- - 

E22 Гіперфункція гіпофіза E22.9 Гіперфункція гіпофіза, 

неуточнена 

- - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.0 Гіпопітуїтаризм - - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.1 Гіпопітуїтаризм, 

пов'язаний з дією 

лікарського засобу 

- - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.2 Діабет нецукровий - - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.3 Дисфункція 

гіпоталамуса, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.6 Інші розлади гіпофіза - - 

E23 Гіпофункція та інші 

розлади гіпофіза 

E23.7 Розлад гіпофіза, 

неуточнений 

- - 

E24 Синдром Кушинга E24.0 Хвороба Кушинга 

гіпофізного 

походження 

- - 

E24 Синдром Кушинга E24.1 Синдром Нельсона - - 

E24 Синдром Кушинга E24.2 Синдром Кушинга, 

пов'язаний з дією 

лікарського засобу 

- - 
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E24 Синдром Кушинга E24.3 Ектопічний АКТГ-

синдром 

- - 

E24 Синдром Кушинга E24.4 Кушингоїдний 

синдром, зумовлений 

алкоголем 

- - 

E24 Синдром Кушинга E24.8 Інші стани, що 

характеризуються 

кушингоїдним 

синдромом 

- - 

E24 Синдром Кушинга E24.9 Синдром Кушинга, 

неуточнений 

- - 

E25 Адреногенітальні 

порушення 

E25.0 Вроджені 

адреногенітальні 

розлади, пов'язані з 

дефіцитом ферментів 

- - 

E25 Адреногенітальні 

порушення 

E25.8 Інші адреногенітальні 

розлади 

- - 

E25 Адреногенітальні 

порушення 

E25.9 Адреногенітальне 

розлад, неуточнений 

- - 

E26 Гіперальдостеронізм E26.0 Первинний 

гіперальдостеронізм 

- - 

E26 Гіперальдостеронізм E26.1 Вторинний 

гіперальдостеронізм 

- - 

E26 Гіперальдостеронізм E26.8 Інші форми 

гіперальдостеронізму 

- - 

E26 Гіперальдостеронізм E26.9 Гіперальдостеронізм, 

неуточнений 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.0 Інші види гіперсекреції 

кіркової речовини 

надниркових залоз 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.1 Первинна 

недостатність кіркової 

речовини надниркових 

залоз 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.2 Аддісоновий криз - - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.3 Недостатність кіркової 

речовини надниркових 

залоз, внаслідок дії 

лікарського засобу 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.4 Інша та неуточнена 

недостатність кіркової 

речовини надниркових 

залоз 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.5 Гіперфункція мозкової 

речовини надниркових 

залоз 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.8 Інші уточнені розлади 

надниркових залоз 

- - 

E27 Інші розлади 

надниркової залози 

E27.9 Розлад надниркової 

залози, неуточнений 

- - 

E28 Дисфункція яєчників E28.0 Гіперестрогенізм - - 
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E28 Дисфункція яєчників E28.1 Гіперандрогенізм - - 

E28 Дисфункція яєчників E28.2 Синдром полікістозних 

яєчників 

- - 

E28 Дисфункція яєчників E28.3 Первинна 

недостатність яєчників 

- - 

E28 Дисфункція яєчників E28.8 Інші види дисфункції 

яєчників 

- - 

E28 Дисфункція яєчників E28.9 Дисфункція яєчників, 

неуточнена 

- - 

E29 Дисфункція яєчок E29.0 Гіперфункція яєчок - - 

E29 Дисфункція яєчок E29.1 Гіпофункція яєчок - - 

E29 Дисфункція яєчок E29.8 Інші види дисфункції 

яєчок 

- - 

E29 Дисфункція яєчок E29.9 Дисфункція яєчок, 

неуточнена 

- - 

E30 Порушення статевого 

дозрівання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E30.0 Затримка статевого 

дозрівання 

- - 

E30 Порушення статевого 

дозрівання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E30.1 Передчасне статеве 

дозрівання 

- - 

E30 Порушення статевого 

дозрівання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E30.8 Інші порушення 

статевого дозрівання 

- - 

E30 Порушення статевого 

дозрівання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E30.9 Порушення статевого 

дозрівання, неуточнене 

- - 

E31 Полігландулярна 

дисфункція 

E31.0 Аутоімунна 

полігландулярна 

недостатність 

- - 

E31 Полігландулярна 

дисфункція 

E31.1 Полігландулярна 

гіперфункція 

- - 

E31 Полігландулярна 

дисфункція 

E31.8 Інша полігландулярна 

дисфункція 

- - 

E31 Полігландулярна 

дисфункція 

E31.9 Полігландулярна 

дисфункція, 

неуточнена 

- - 

E32 Хвороби загруднинної 

залози 

E32.0 Стійка гіперплазія 

загруднинної залози 

- - 

E32 Хвороби загруднинної 

залози 

E32.1 Абсцес загруднинної 

залози 

- - 

E32 Хвороби загруднинної 

залози 

E32.8 Інші хвороби 

загруднинної залози 

- - 

E32 Хвороби загруднинної 

залози 

E32.9 Хвороба загруднинної 

залози, неуточнена 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.0 Карциноїдний синдром - - 

E34 Інші ендокринні E34.1 Інші стани - - 
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розлади гіперсекреції 

інтестинальних 

гормонів 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.2 Ектопічна гормональна 

секреція, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.3 Карликовість, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.4 Конституціональна 

високорослість 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.5 Синдром андрогенної 

резистентності 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.8 Інші уточнені 

ендокринні розлади 

- - 

E34 Інші ендокринні 

розлади 

E34.9 Ендокринний розлад, 

неуточнений 

- - 

E35 Розлади ендокринних 

залоз у випадку 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

E35.0 Розлади щитоподібної 

залози у випадку 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

E35 Розлади ендокринних 

залоз у випадку 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

E35.1 Розлади надниркових 

залоз у випадку хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

E35 Розлади ендокринних 

залоз у випадку 

хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

E35.8 Розлади інших 

ендокринних залоз у 

випадку хвороб, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

E40 Квашіоркор - - - - 

E41 Аліментарний маразм - - - - 

E42 Маразматичний 

квашіоркор 

- - - - 

E43 Неуточнена важка 

білково-енергетична 

недостатність 

- - - - 

E44 Білково-енергетична 

харчова недостатність 

помірного та слабкого 

ступеня 

E44.0 Помірна білково-

енергетична 

недостатність 

- - 

E44 Білково-енергетична 

харчова недостатність 

помірного та слабкого 

ступеня 

E44.1 Легка білково-

енергетична 

недостатність 

- - 

E45 Затримка розвитку 

внаслідок білково-

енергетичної харчової 

недостатності 

- - - - 
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E46 Неуточнена білково-

енергетична харчова 

недостатність 

- - - - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.0 Дефіцит вітаміну А з 

ксерозом кон'юнктиви 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.1 Дефіцит вітаміну А з 

бляшками Біто і 

ксерозом кон'юнктиви 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.2 Дефіцит вітаміну А з 

ксерозом рогівки 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.3 Дефіцит вітаміну А з 

виразкою та ксерозом 

рогівки 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.4 Дефіцит вітаміну А з 

кератомаляцією 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.5 Дефіцит вітаміну А з 

курячою сліпотою 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.6 Дефіцит вітаміну А з 

ксерофтальмічними 

рубцями рогівки 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.7 Інші очні прояви 

дефіциту вітаміну А 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.8 Інші прояви дефіциту 

вітаміну А 

- - 

E50 Дефіцит вітаміну А E50.9 Дефіцит вітаміну А, 

неуточнений 

- - 

E51 Дефіцит тіаміну E51.1 Бері-бері - - 

E51 Дефіцит тіаміну E51.2 Енцефалопатія Верніке - - 

E51 Дефіцит тіаміну E51.8 Інші прояви дефіциту 

тіаміну 

- - 

E51 Дефіцит тiамiну E51.9 Дефіцит тіаміну, 

неуточнений 

- - 

E52 Дефіцит нікотинової 

кислоти [пелагра] 

- - - - 

E53 Дефіцит інших 

вітамінів групи В 

E53.0 Дефіцит рибофлавіну - - 

E53 Дефіцит інших 

вітамінів групи В 

E53.1 Дефіцит піридоксину - - 

E53 Дефіцит інших 

вітамінів групи В 

E53.8 Дефіцит інших 

уточнених вітамінів 

групи В 

- - 

E53 Дефіцит інших 

вітамінів групи В 

E53.9 Дефіцит вітамінів 

групи В, неуточнений 

- - 

E54 Дефіцит аскорбінової 

кислоти 

- - - - 

E55 Дефіцит вітаміну D E55.0 Рахіт активний - - 

E55 Дефіцит вітаміну D E55.9 Дефіцит вітаміну D, 

неуточнений 

- - 

E56 Дефіцит інших 

вітамінів 

E56.0 Дефіцит вітаміну E - - 

E56 Дефіцит інших 

вітамінів 

E56.1 Дефіцит вітаміну К - - 
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E56 Дефіцит інших 

вітамінів 

E56.8 Дефіцит інших 

вітамінів 

- - 

E56 Дефіцит інших 

вітамінів 

E56.9 Дефіцит вітаміну, 

неуточнений 

- - 

E58 Аліментарний дефіцит 

кальцію 

- - - - 

E59 Аліментарний дефіцит 

селену 

- - - - 

E60 Аліментарний дефіцит 

цинку 

- - - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.0 Дефіцит міді - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.1 Дефіцит заліза - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.2 Дефіцит магнію - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.3 Дефіцит марганцю - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.4 Дефіцит хрому - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.5 Дефіцит молібдену - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.6 Дефіцит ванадію - - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.7 Дефіцит багатьох 

поживних елементів 

- - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.8 Дефіцит інших 

уточнених поживних 

елементів 

- - 

E61 Дефіцит інших 

поживних елементів 

E61.9 Дефіцит поживних 

елементів, неуточнений 

- - 

E63 Інші види 

недостатності 

харчування 

E63.0 Дефіцит незамінних 

жирних кислот [НЖК] 

- - 

E63 Інші види 

недостатності 

харчування 

E63.1 Незбалансоване 

надходження поживних 

елементів 

- - 

E63 Інші види 

недостатності 

харчування 

E63.8 Інші уточнені види 

недостатності 

харчування 

- - 

E63 Інші види 

недостатності 

харчування 

E63.9 Недостатність 

харчування, неуточнена 

- - 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

поживних речовин 

E64.0 Наслідки білково-

енергетичної 

недостатності 

- - 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

E64.1 Наслідки дефіциту 

вітаміну А 

- - 



201 
 

поживних речовин 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

поживних речовин 

E64.2 Наслідки дефіциту 

вітаміну С 

- - 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

поживних речовин 

E64.3 Наслідки рахіту - - 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

поживних речовин 

E64.8 Наслідки недостатності 

інших поживних 

речовин 

- - 

E64 Наслідки 

недостатності 

харчування та 

дефіциту інших 

поживних речовин 

E64.9 Наслідки недостатності 

неуточнених поживних 

речовин 

- - 

E65 Локалізоване 

відкладення жиру 

- - - - 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.1 Ожиріння, зумовлене 

прийомом лікарських 

засобів 

E66.10 Ожиріння, 

зумовлене 

прийомом 

лікарських засобів, 

індекс маси тіла 

[ІМТ], не 

класифікований в 

інших рубриках 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.1 Ожиріння, зумовлене 

прийомом лікарських 

засобів 

E66.11 Ожиріння, 

зумовлене 

прийомом 

лікарських засобів, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 30 кг/м2 

до ≤ 34,99 кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.1 Ожиріння, зумовлене 

прийомом лікарських 

засобів 

E66.12 Ожиріння, 

зумовлене 

прийомом 

лікарських засобів, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 35 кг/м2 

до ≤ 39,99 кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.1 Ожиріння, зумовлене 

прийомом лікарських 

засобів 

E66.13 Ожиріння, 

зумовлене 

прийомом 

лікарських засобів, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 40 кг/м2 

E66 Ожиріння та E66.2 Ожиріння з E66.20 Ожиріння з 
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надлишкова вага альвеолярною 

гіповентиляцією 

альвеолярною 

гіповентиляцією, 

індекс маси тіла 

[ІМТ], не 

класифікований в 

інших рубриках 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.2 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією 

E66.21 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 30 кг/м2 

до ≤ 34,99 кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.2 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією 

E66.22 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 35 кг/м2 

до ≤ 39,99 кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.2 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією 

E66.23 Ожиріння з 

альвеолярною 

гіповентиляцією, 

індекс маси тіла 

[ІМТ] ≥ 40 кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.3 Надлишкова вага - - 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.9 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення 

E66.90 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення, індекс 

маси тіла [ІМТ], 

не класифікований 

в інших рубриках 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.9 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення 

E66.91 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення, індекс 

маси тіла [ІМТ] ≥ 

30 кг/м2 до ≤ 34,99 

кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.9 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення 

E66.92 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення, індекс 

маси тіла [ІМТ] ≥ 

35 кг/м2 до ≤ 39,99 

кг/м2 

E66 Ожиріння та 

надлишкова вага 

E66.9 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення 

E66.93 Ожиріння, без 

додаткового 

визначення, індекс 

маси тіла [ІМТ] ≥ 

40 кг/м2 

E67 Інші види надмірного 

харчування 

E67.0 Гіпервітаміноз А - - 

E67 Інші види надмірного 

харчування 

E67.1 Гіперкаротинемія - - 



203 
 

E67 Інші види надмірного 

харчування 

E67.2 Синдром мегадоз 

вітаміну В6 

- - 

E67 Інші види надмірного 

харчування 

E67.3 Гіпервітаміноз D - - 

E67 Інші види надмірного 

харчування 

E67.8 Інші уточнені форми 

надмірного харчування 

- - 

E68 Наслідки надмірного 

харчування 

- - - - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.0 Класична 

фенілкетонурія 

- - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.1 Інші форми 

гіперфенілаланінемії 

- - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.2 Порушення обміну 

тирозину 

- - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.3 Альбінізм - - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.8 Інші порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

- - 

E70 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот 

E70.9 Порушення обміну 

ароматичних 

амінокислот, 

неуточнене 

- - 

E71 Порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом та обміну 

жирних кислот 

E71.0 Хвороба 'кленового 

сиропу' 

- - 

E71 Порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом та обміну 

жирних кислот 

E71.1 Інші порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом 

- - 

E71 Порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом та обміну 

жирних кислот 

E71.2 Порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом, неуточнене 

- - 

E71 Порушення обміну 

амінокислот з 

розгалуженим 

ланцюгом та обміну 

жирних кислот 

E71.3 Порушення обміну 

жирних кислот 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.0 Порушення транспорту 

амінокислот 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.1 Порушення обміну 

сірковмісних 

амінокислот 

- - 
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E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.2 Порушення обміну 

циклу сечовини 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.3 Порушення обміну 

лізину та 

гідроксилізину 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.4 Порушення обміну 

орнітину 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.5 Порушення обміну 

гліцину 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.8 Інші уточнені 

порушення обміну 

амінокислот 

- - 

E72 Інші порушення 

обміну амінокислот 

E72.9 Порушення обміну 

амінокислот, 

неуточнене 

- - 

E73 Непереносимість 

лактози 

E73.0 Вроджений дефіцит 

лактази 

- - 

E73 Непереносимість 

лактози 

E73.1 Вторинний дефіцит 

лактази 

- - 

E73 Непереносимість 

лактози 

E73.8 Інші види 

непереносимості 

лактози 

- - 

E73 Непереносимість 

лактози 

E73.9 Непереносимість 

лактози, неуточнена 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.0 Хвороби накопичення 

глікогену 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.1 Порушення обміну 

фруктози 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.2 Порушення обміну 

галактози 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.3 Інші порушення 

всмоктування 

вуглеводів у 

кишечнику 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.4 Порушення обміну 

пірувату та 

глюконеогенезу 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.8 Інші уточнені 

порушення обміну 

вуглеводів 

- - 

E74 Інші порушення 

обміну вуглеводів 

E74.9 Порушення обміну 

вуглеводів, неуточнене 

- - 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75.0 Гангліозидоз-GМ2 - - 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75.1 Інший гангліозидоз - - 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

E75.2 Інший сфінголіпідоз - - 
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розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75.3 Сфінголіпідоз, 

неуточнений 

- - 

E75 Порушення обміну 

сфiнголiпiдiв та інші 

розлади в накопиченні 

лiпiдiв 

E75.4 Нейронний цероїдний 

ліпофусциноз 

- - 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75.5 Інші порушення 

накопичення ліпідів 

- - 

E75 Порушення обміну 

сфінголіпідів та інші 

розлади в накопиченні 

ліпідів 

E75.6 Порушення 

накопичення ліпідів, 

неуточнене 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.0 Мукополісахаридоз, 

тип І 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.1 Мукополісахаридоз, 

тип II 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.2 Інші 

мукополісахаридози 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.3 Мукополісахаридоз, 

неуточнений 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.8 Інші порушення обміну 

глікозаміногліканів 

- - 

E76 Порушення обміну 

глікозаміногліканів 

E76.9 Порушення обміну 

глікозаміногліканів, 

неуточнене 

- - 

E77 Порушення обміну 

глiкопротеїнiв 

E77.0 Дефекти 

післятрансляційної 

модифікації 

лізосомальних 

ферментів 

- - 

E77 Порушення обміну 

глікопротеїнів 

E77.1 Дефекти розщеплення 

глікопротеїнів 

- - 

E77 Порушення обміну 

глікопротеїнів 

E77.8 Інші порушення обміну 

глікопротеїнів 

- - 

E77 Порушення обміну 

глікопротеїнів 

E77.9 Порушення обміну 

глікопротеїнів, 

неуточнене 

- - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.0 Чиста 

гіперхолестеринемія 

- - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.1 Чиста 

гіпергліцеридемія 

- - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.2 Змішана гіперліпідемія - - 
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E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.3 Гіперхіломікронемія - - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.4 Інші гіперліпідемії - - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.5 Гіперліпідемія, 

неуточнена 

- - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.6 Дефіцит ліпопротеїнів - - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.8 Інші порушення обміну 

ліпопротеїнів 

- - 

E78 Порушення обміну 

ліпопротеїнів та інші 

ліпідемії 

E78.9 Порушення обміну 

ліпопротеїнів, 

неуточнене 

- - 

E79 Порушення обміну 

пуринів та піримідинів 

E79.0 Гіперурикемія без 

ознак запального 

артриту та подагри 

- - 

E79 Порушення обміну 

пуринів та піримідинів 

E79.1 Синдром Леша-Ніхена - - 

E79 Порушення обміну 

пуринів та піримідинів 

E79.8 Інші порушення обміну 

пуринів та піримідинів 

- - 

E79 Порушення обміну 

пуринів та піримідинів 

E79.9 Порушення обміну 

пуринів та піримідинів, 

неуточнене 

- - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.0 Спадкова 

еритропоетична 

порфірія 

- - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.1 Порфірія шкіри пізня - - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.2 Інші порфірії - - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.3 Дефекти каталази та 

пероксидази 

- - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.4 Синдром Жільбера - - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.5 Синдром Кріглера-

Найяра 

- - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.6 Інші порушення обміну 

білірубіну 

- - 

E80 Порушення обміну 

порфірину та 

білірубіну 

E80.7 Порушення обміну 

білірубіну, неуточнене 

- - 
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E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.0 Порушення обміну міді - - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.1 Порушення обміну 

заліза 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.2 Порушення обміну 

цинку 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.3 Порушення обміну 

фосфору та фосфатази 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.4 Порушення обміну 

магнію 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.5 Порушення обміну 

кальцію 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.8 Інші порушення 

мінерального обміну 

- - 

E83 Порушення 

мінерального обміну 

E83.9 Порушення 

мінерального обміну, 

неуточнене 

- - 

E84 Кістозний фіброз - - - - 

E85 Амілоїдоз E85.0 Сімейно-спадковий 

амілоїдоз без 

невропатії 

- - 

E85 Амілоїдоз E85.1 Невропатичний 

сімейно-спадковий 

амілоїдоз 

- - 

E85 Амілоїдоз E85.2 Сімейно-спадковий 

амілоїдоз, неуточнений 

- - 

E85 Амілоїдоз E85.3 Вторинний системний 

амілоїдоз 

- - 

E85 Амілоїдоз E85.4 Вогнищевий амілоїдоз - - 

E85 Амілоїдоз E85.8 Інші форми амілоїдозу - - 

E85 Амілоїдоз E85.9 Амілоїдоз, 

неуточнений 

- - 

E86 Виснаження об'єму 

рідин організму 

- - - - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.0 Гіперосмолярність та 

гіпернатріємія 

- - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.1 Гіпоосмолярність та 

гіпонатріємія 

- - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.2 Ацидоз - - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

E87.3 Алкалоз - - 
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кислотно-лужного 

балансу 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.4 Змішані розлади 

кислотно-лужного 

балансу 

- - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.5 Гіперкаліємія - - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.6 Гіпокаліємія - - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.7 Гіперволемія - - 

E87 Інші розлади 

рідинного, 

електролітного та 

кислотно-лужного 

балансу 

E87.8 Інші розлади 

електролітного та 

рідинного балансу, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.0 Порушення обміну 

плазматичних білків, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.1 Ліподистрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.2 Ліпоматоз, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.3 Синдром лізису 

пухлини 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.8 Інші уточнені 

порушення обміну 

речовин 

- - 

E88 Інші метаболічні 

розлади 

E88.9 Порушення обміну 

речовин, неуточнене 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.0 Післяпроцедурний 

гіпотиреоз 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

E89.1 Післяпроцедурна 

гіпоінсулінемія 

- - 
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ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.2 Післяпроцедурний 

гіпопаратиреоз 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.3 Післяпроцедурний 

гіпопітуїтаризм 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.4 Післяпроцедурна 

недостатність функції 

яєчників 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.5 Післяпроцедурна 

гіпофункція яєчок 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.6 Післяпроцедурна 

гіпофункція кіркової 

(мозкової) речовини 

надниркових залоз 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.7 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур ендокринної 

системи під час 

медичної процедури 

E89.71 Випадковий 

прокол і розріз 

щитовидної залози 

під час медичної 

процедури 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.7 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур ендокринної 

системи під час 

медичної процедури 

E89.72 Випадковий 

прокол і розріз 

паращитовидної 

залози під час 

медичної 

процедури 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.7 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур ендокринної 

системи під час 

медичної процедури 

E89.73 Випадковий 

прокол і розріз 

наднирників під 

час медичної 

процедури 
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E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.7 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур ендокринної 

системи під час 

медичної процедури 

E89.74 Випадковий 

прокол і розріз 

гіпофіза під час 

медичної 

процедури 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.7 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур ендокринної 

системи під час 

медичної процедури 

E89.79 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур 

ендокринної 

системи під час 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.8 Інші післяпроцедурні 

ендокринні порушення 

та порушення обміну 

речовин 

- - 

E89 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні та обмінні 

порушення, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

E89.9 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ендокринні розлади та 

порушення обміну 

речовин, неуточнені 

- - 

F00 Деменція при хворобі 

Альцгеймера (G30.-†) 

F00.0 Деменція при хворобі 

Альцгеймера з раннім 

початком (G30.0 †) 

- - 

F00 Деменція при хворобі 

Альцгеймера (G30.-†) 

F00.1 Деменція при хворобі 

Альцгеймера з пізнім 

початком (G30.l†) 

- - 

F00 Деменція при хворобі 

Альцгеймера (G30.-†) 

F00.2 Деменція при хворобі 

Альцгеймера, атипова 

або змішаний тип 

(G30.8†) 

- - 

F00 Деменція при хворобі 

Альцгеймера (G30.-†) 

F00.9 Деменція при хворобі 

Альцгеймера, 

неуточнена (G30.9 †) 

- - 

F01 Судинна деменція F01.0 Судинна деменція з 

гострим початком 

- - 

F01 Судинна деменція F01.1 Мультиінфарктна 

деменція 

- - 

F01 Судинна деменція F01.2 Підкіркова судинна 

деменція 

- - 

F01 Судинна деменція F01.3 Змішана кіркова та 

підкіркова судинна 

деменція 

- - 

F01 Судинна деменція F01.8 Інша судинна деменція - - 

F01 Судинна деменція F01.9 Судинна деменція, - - 
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неуточнена 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.0 Деменція при хворобі 

Піка (G31.0 †) 

- - 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.1 Деменція при хворобі 

Крейтцфельдта-Якоба 

(A81.0 †) 

- - 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.2 Деменція при хворобі 

Гентінгтона (G10 †) 

- - 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.3 Деменція при хворобі 

Паркінсона (G20 †) 

- - 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.4 Деменція при хворобі, 

зумовленій вірусом 

імунодефіциту людини 

[ВІЛ] (B22 †) 

- - 

F02 Деменція при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

F02.8 Деменція при інших 

уточнених хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

F03 Неуточнена деменція - - - - 

F04 Органічний 

амнестичний синдром, 

не спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F04.0 Посттравматична 

амнезія 

F04.00 Посттравматична 

амнезія, 

неуточнена 

F04 Органічний 

амнестичний синдром, 

не спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F04.0 Посттравматична 

амнезія 

F04.01 Посттравматична 

амнезія, 

тривалістю < 24 

години 

F04 Органічний 

амнестичний синдром, 

не спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F04.0 Посттравматична 

амнезія 

F04.02 Посттравматична 

амнезія, 

тривалістю ≥ 24 

годин та < 14 днів 

F04 Органічний 

амнестичний синдром, 

не спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F04.0 Посттравматична 

амнезія 

F04.03 Посттравматична 

амнезія, 

тривалістю ≥ 14 

днів 

F04 Органічний 

амнестичний синдром, 

F04.9 Амнестичний синдром, 

неуточнений 

- - 
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не спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F05 Делірій, не 

спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F05.0 Делірій, не 

спричинений 

деменцією 

- - 

F05 Делірій, не 

спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F05.1 Делірій, спричинений 

деменцією 

- - 

F05 Делірій, не 

спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F05.8 Інший делірій - - 

F05 Делірій, не 

спричинений 

алкоголем та іншими 

психоактивними 

речовинами 

F05.9 Делірій, неуточнений - - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.0 Галюциноз органічного 

генезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.1 Кататонічний розлад 

органічного ґенезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.2 Маревний 

[шизофреноподібний] 

розлад органічного 

ґенезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.30 Розлади настрою 

[афективні] 

органічного 

генезу, неуточнені 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.31 Маніакальний 

розлад 

органічного генезу 
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хвороби 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.32 Біполярний розлад 

органічного генезу 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.33 Депресивний 

розлад 

органічного генезу 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.34 Змішаний 

афективний розлад 

органічного генезу 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.3 Органічні розлади 

настрою [афективні] 

F06.39 Інші розлади 

настрою 

[афективні] 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.4 Тривожний розлад 

органічного ґенезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.5 Дисоціативний розлад 

органічного ґенезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.6 Емоційно-лабільні 

[астенічні] розлади 

органічного ґенезу 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.7 Легкий когнітивний 

розлад 

- - 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

F06.8 Інші уточнені розлади 

психіки внаслідок 

ушкодження та 

- - 
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головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

дисфункції головного 

мозку або соматичної 

хвороби 

F06 Інші психічні розлади 

внаслідок ушкодження 

чи дисфункції 

головного мозку або 

внаслідок соматичної 

хвороби 

F06.9 Неуточнений розлад 

психіки, пов'язаний з 

ушкодженням та 

дисфункцією головного 

мозку або соматичною 

хворобою 

- - 

F07 Розлади особистості та 

поведінки внаслідок 

хвороби, ушкодження 

та дисфункції 

головного мозку 

F07.0 Розлад особистості 

органічного генезу 

- - 

F07 Розлади особистості та 

поведінки внаслідок 

хвороби, ушкодження 

та дисфункції 

головного мозку 

F07.1 Постенцефалітичний 

синдром 

- - 

F07 Розлади особистості та 

поведінки внаслідок 

хвороби, ушкодження 

та дисфункції 

головного мозку 

F07.2 Постконтузійний 

синдром 

- - 

F07 Розлади особистості та 

поведінки внаслідок 

хвороби, ушкодження 

та дисфункції 

головного мозку 

F07.8 Інші органічні розлади 

особистості та 

поведінки внаслідок 

захворювання, травми 

та дисфункції 

головного мозку 

- - 

F07 Розлади особистості та 

поведінки внаслідок 

хвороби, ушкодження 

та дисфункції 

головного мозку 

F07.9 Неуточнений 

органічний розлад 

особистості та 

поведінки внаслідок 

захворювання, травми 

та дисфункції 

головного мозку 

- - 

F09 Неуточнений 

органічний чи 

симптоматичний 

психічний розлад 

- - - - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

гостра інтоксикація 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

згубне вживання 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

синдром залежності 

- - 
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F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

синдром відміни 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

синдром відміни з 

делірієм 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

психотичний розлад 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

амнестичний синдром 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F10 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю 

F10.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання алкоголю, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

гостра інтоксикація 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

згубне вживання 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опiоїдiв 

F11.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

синдром залежності 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

синдром відміни 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

- - 
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синдром відміни з 

делірієм 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

психотичний розлад 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

амнестичний синдром 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F11 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів 

F11.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання опіоїдів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

гостра інтоксикація 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

згубне вживання 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

синдром залежності 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

синдром відміни 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

синдром відміни з 

делірієм 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

психотичний розлад 

- - 

F12 Розлади психіки та F12.6 Розлади психіки та - - 
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поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

амнестичний синдром 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F12 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів 

F12.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання канабіноїдів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

- - 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

гостра інтоксикація 

F13.00 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

гостра 

інтоксикація, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

гостра інтоксикація 

F13.01 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

гостра 

інтоксикація, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

гостра інтоксикація 

F13.09 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

гостра 

інтоксикація, 

інший уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

F13.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

F13.10 Розлади психіки та 

поведінки 
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вживання седативних 

чи снодійних засобів 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

згубне вживання 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

згубне вживання , 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

згубне вживання 

F13.11 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

згубне вживання , 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

згубне вживання 

F13.19 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

згубне вживання , 

інший уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром залежності 

F13.20 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром 

залежності, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром залежності 

F13.21 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром 

залежності, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром залежності 

F13.29 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 
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снодійних засобів, 

синдром 

залежності, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни 

F13.30 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни 

F13.31 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни 

F13.39 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни, 

інший уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F13.40 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни з 

делірієм, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F13.41 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни з 
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делірієм, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F13.49 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

синдром відміни з 

делірієм, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

психотичний розлад 

F13.50 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

психотичний 

розлад, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

психотичний розлад 

F13.51 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

психотичний 

розлад, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

психотичний розлад 

F13.59 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

психотичний 

розлад, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

амнестичний синдром 

F13.60 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

амнестичний 
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синдром, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

амнестичний синдром 

F13.61 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

амнестичний 

синдром, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

амнестичний синдром 

F13.69 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

амнестичний 

синдром, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F13.70 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F13.71 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

F13.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

F13.79 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 
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чи снодійних засобів чи снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F13.80 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F13.81 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F13.89 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F13.90 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

неуточнені 

розлади психіки та 
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поведінки, 

неуточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F13.91 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, 

гаммагідроксибут

ират 

F13 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів 

F13.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання седативних 

чи снодійних засобів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F13.99 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

седативних чи 

снодійних засобів, 

неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, інший 

уточнений 

седативний або 

снодійний засіб 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

гостра інтоксикація 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

згубне вживання 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

синдром залежності 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

синдром відміни 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

синдром відміни з 

делірієм 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

психотичний розлад 

- - 
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F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

амнестичний синдром 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F14 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну 

F14.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання кокаїну, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

- - 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

гостра інтоксикація 

F15.00 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, гостра 

інтоксикація, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

гостра інтоксикація 

F15.01 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, гостра 

інтоксикація, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

гостра інтоксикація 

F15.02 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, гостра 

інтоксикація, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

F15.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

F15.09 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 
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включаючи кофеїн включаючи кофеїн, 

гостра інтоксикація 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, гостра 

інтоксикація, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

згубне вживання 

F15.10 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, згубне 

вживання , 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

згубне вживання 

F15.11 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, згубне 

вживання , 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

згубне вживання 

F15.12 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, згубне 

вживання , 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

згубне вживання 

F15.19 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, згубне 

вживання , інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром залежності 

F15.20 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

залежності, 
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неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром залежності 

F15.21 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

залежності, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром залежності 

F15.22 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

залежності, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром залежності 

F15.29 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

залежності, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни 

F15.30 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни 

F15.31 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

F15.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

F15.32 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 
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стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни 

F15.39 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни з 

делірієм 

F15.40 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни з делірієм, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни з 

делірієм 

F15.41 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни з делірієм, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни з 

делірієм 

F15.42 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 

відміни з делірієм, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

синдром відміни з 

делірієм 

F15.49 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, синдром 
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відміни з делірієм, 

інші уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

психотичний розлад 

F15.50 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

психотичний 

розлад, неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

психотичний розлад 

F15.51 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

психотичний 

розлад, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

психотичний розлад 

F15.52 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

психотичний 

розлад, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

психотичний розлад 

F15.59 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

психотичний 

розлад, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

амнестичний синдром 

F15.60 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

амнестичний 
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синдром, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

амнестичний синдром 

F15.61 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

амнестичний 

синдром, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

амнестичний синдром 

F15.62 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

амнестичний 

синдром, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

амнестичний синдром 

F15.69 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

амнестичний 

синдром, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F15.70 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

F15.71 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 
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резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

включаючи 

кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F15.72 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F15.79 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F15.80 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, інші 

розлади психіки та 

поведінки, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F15.81 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, інші 

розлади психіки та 

поведінки, 
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метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F15.82 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, інші 

розлади психіки та 

поведінки, 

метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

інші розлади психіки та 

поведінки 

F15.89 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, інші 

розлади психіки та 

поведінки, інші 

уточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F15.90 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, 

неуточнені 

стимулятори 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F15.91 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, 

метиламфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F15.92 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, 
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метилендіокси 

метамфетамін 

F15 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн 

F15.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи кофеїн, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F15.99 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання інших 

стимуляторів, 

включаючи 

кофеїн, неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, інші 

уточнені 

стимулятори 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, гостра 

інтоксикація 

F16.00 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

гостра 

інтоксикація, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, гостра 

інтоксикація 

F16.01 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

гостра 

інтоксикація, 

кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, гостра 

інтоксикація 

F16.09 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

гостра 

інтоксикація, інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, згубне 

вживання 

F16.10 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

згубне вживання, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, згубне 

вживання 

F16.11 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

згубне вживання, 
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кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, згубне 

вживання 

F16.19 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

згубне вживання, 

інші уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром залежності 

F16.20 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром 

залежності, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром залежності 

F16.21 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром 

залежності, 

кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром залежності 

F16.29 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром 

залежності, інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни 

F16.30 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни 

F16.31 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни, 

кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

F16.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

F16.39 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 
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галюциногенів галюциногенів, 

синдром відміни 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни, 

інші уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F16.40 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F16.41 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм, кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм 

F16.49 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

синдром відміни з 

делірієм, інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний розлад 

F16.50 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний 

розлад, неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний розлад 

F16.51 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний 

розлад, кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний розлад 

F16.59 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

психотичний 

розлад, інші 

уточнені 



235 
 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний синдром 

F16.60 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний 

синдром, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний синдром 

F16.61 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний 

синдром, кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний синдром 

F16.69 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

амнестичний 

синдром, інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F16.70 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F16.71 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені 

психотичні 

розлади , кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F16.79 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

резидуальні та 

віддалені 
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психотичні 

розлади , інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

F16.80 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

F16.81 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

F16.89 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

інші розлади 

психіки та 

поведінки, інші 

уточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F16.90 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, 

неуточнені 

галюциногени 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів 

F16.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

F16.91 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 

вживання 

галюциногенів, 

неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, кетамін 

F16 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

F16.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання 

F16.99 Розлади психіки та 

поведінки 

внаслідок 
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галюциногенів галюциногенів, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

вживання 

галюциногенів, 

неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки, інші 

уточнені 

галюциногени 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

гостра інтоксикація 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

згубне вживання 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

синдром залежності 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

синдром відміни 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

синдром відміни з 

делірієм 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

психотичний розлад 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

амнестичний синдром 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F17 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну 

F17.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання тютюну, 

неуточнені розлади 

психіки та поведінки 

- - 
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F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, гостра 

інтоксикація 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, згубне 

вживання 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, синдром 

залежності 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, синдром 

відміни 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, синдром 

відміни з делірієм 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, 

психотичний розлад 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, 

амнестичний синдром 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, 

резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, інші 

розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F18 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників 

F18.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання летких 

розчинників, 

неуточнені розлади 

- - 
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психіки та поведінки 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.0 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, гостра 

інтоксикація 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.1 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, згубне 

вживання 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.2 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, синдром 

залежності 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.3 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, синдром 

відміни 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.4 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, синдром 

відміни з делірієм 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.5 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, психотичний 

розлад 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.6 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, амнестичний 

синдром 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

F19.7 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

- - 
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препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, резидуальні та 

віддалені психотичні 

розлади 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.8 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, інші розлади 

психіки та поведінки 

- - 

F19 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин 

F19.9 Розлади психіки та 

поведінки внаслідок 

вживання декількох 

препаратів та інших 

психоактивних 

речовин, неуточнені 

розлади психіки та 

поведінки 

- - 

F20 Шизофренія F20.0 Параноїдна шизофренія - - 

F20 Шизофренія F20.1 Гебефренічна 

шизофренія 

- - 

F20 Шизофренія F20.2 Кататонічна 

шизофренія 

- - 

F20 Шизофренія F20.3 Недиференційована 

шизофренія 

- - 

F20 Шизофренія F20.4 Постшизофренічна 

депресія 

- - 

F20 Шизофренія F20.5 Залишкова шизофренія - - 

F20 Шизофренія F20.6 Проста шизофренія - - 

F20 Шизофренія F20.8 Інші види шизофренії - - 

F20 Шизофренія F20.9 Шизофренія, 

неуточнена 

- - 

F21 Шизотиповий розлад - - - - 

F22 Хронічні маревні 

розлади 

F22.0 Маревний розлад - - 

F22 Хронічні маревні 

розлади 

F22.8 Інші хронічні маревні 

розлади 

- - 

F22 Хронічні маревні 

розлади 

F22.9 Хронічний маревний 

розлад, неуточнений 

- - 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.0 Гострий поліморфний 

психотичний розлад 

без симптомів 

шизофренії 

F23.00 Гострий 

поліморфний 

психотичний 

розлад без 

симптомів 

шизофренії, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.0 Гострий поліморфний 

психотичний розлад 

F23.01 Гострий 

поліморфний 
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без симптомів 

шизофренії 

психотичний 

розлад без 

симптомів 

шизофренії, з 

зазначенням 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.1 Гострий поліморфний 

психотичний розлад з 

симптомами 

шизофренії 

F23.10 Гострий 

поліморфний 

психотичний 

розлад з 

симптомами 

шизофренії, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.1 Гострий поліморфний 

психотичний розлад з 

симптомами 

шизофренії 

F23.11 Гострий 

поліморфний 

психотичний 

розлад з 

симптомами 

шизофренії, з 

зазначенням 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.2 Гострий 

шизофреноподібний 

психотичний розлад 

F23.20 Гострий 

шизофреноподібн

ий психотичний 

розлад, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.2 Гострий 

шизофреноподібний 

психотичний розлад 

F23.21 Гострий 

шизофреноподібн

ий психотичний 

розлад, з 

зазначенням 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.3 Інші гострі, переважно 

маревні, психотичні 

розлади 

F23.30 Інші гострі, 

переважно 

маревні, 

психотичні 

розлади, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.3 Інші гострі, переважно 

маревні, психотичні 

розлади 

F23.31 Інші гострі, 

переважно 

маревні, 

психотичні 

розлади, з 

зазначенням 
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асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.8 Інші гострі та 

транзиторні психотичні 

розлади 

F23.80 Інші гострі та 

транзиторні 

психотичні 

розлади, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.8 Інші гострі та 

транзиторні психотичні 

розлади 

F23.81 Інші гострі та 

транзиторні 

психотичні 

розлади, з 

зазначенням 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.9 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади, 

неуточнені 

F23.90 Гострі та 

транзиторні 

психотичні 

розлади, 

неуточнені, без 

зазначення 

асоційованого 

гострого стресу 

F23 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади 

F23.9 Гострі та транзиторні 

психотичні розлади, 

неуточнені 

F23.91 Гострі та 

транзиторні 

психотичні 

розлади, 

неуточнені, з 

зазначенням 

асоційованого 

гострого стресу 

F24 Індукований маревний 

розлад 

- - - - 

F25 Шизоафективні 

розлади 

F25.0 Шизоафективний 

розлад, маніакальний 

тип 

- - 

F25 Шизоафективні 

розлади 

F25.1 Шизоафективний 

розлад, депресивний 

тип 

- - 

F25 Шизоафективні 

розлади 

F25.2 Шизоафективний 

розлад, змішаний тип 

- - 

F25 Шизоафективні 

розлади 

F25.8 Інші шизоафективні 

розлади 

- - 

F25 Шизоафективні 

розлади 

F25.9 Шизоафективний 

розлад, неуточнений 

- - 

F28 Інші неорганічні 

психотичні розлади 

- - - - 

F29 Неуточнений 

неорганічний психоз 

- - - - 

F30 Маніакальний епізод F30.0 Гіпоманія - - 

F30 Маніакальний епізод F30.1 Манія без психотичних - - 
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симптомів 

F30 Маніакальний епізод F30.2 Манія з психотичними 

симптомами 

- - 

F30 Маніакальний епізод F30.8 Інші маніакальні 

епізоди 

- - 

F30 Маніакальний епізод F30.9 Маніакальний епізод, 

неуточнений 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.0 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

гіпоманіакальний 

епізод 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.1 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод маніі без 

психотичних симптомів 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.2 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод маніі з 

психотичними 

симптомами 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.3 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод легкої або 

помірної депресії 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.4 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод тяжкої депресії 

без психотичних 

симптомів 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.5 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод тяжкої депресії з 

психотичними 

симптомами 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.6 Біполярний афективний 

розлад, поточний 

епізод змішаного типу 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.7 Біполярний афективний 

розлад, стан ремісії 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.8 Інші біполярні 

афективні розлади 

- - 

F31 Біполярний 

афективний розлад 

F31.9 Біполярний афективний 

розлад, неуточнений 

- - 

F32 Депресивний епізод F32.0 Легкий депресивний 

епізод 

F32.00 Легкий 

депресивний 

епізод, не уточнені 

як такі, що 

виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.0 Легкий депресивний 

епізод 

F32.01 Легкий 

депресивний 
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епізод, такі, що 

виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.1 Помірний депресивний 

епізод 

F32.10 Помірний 

депресивний 

епізод, не уточнені 

як такі, що 

виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.1 Помірний депресивний 

епізод 

F32.11 Помірний 

депресивний 

епізод, такі, що 

виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.2 Тяжкий депресивний 

епізод без психотичних 

симптомів 

F32.20 Тяжкий 

депресивний 

епізод без 

психотичних 

симптомів, не 

уточнені як такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.2 Тяжкий депресивний 

епізод без психотичних 

симптомів 

F32.21 Тяжкий 

депресивний 

епізод без 

психотичних 

симптомів, такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.3 Тяжкий депресивний 

епізод з психотичними 

симптомами 

F32.30 Тяжкий 

депресивний 

епізод з 

психотичними 

симптомами, не 

уточнені як такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.3 Тяжкий депресивний 

епізод з психотичними 

симптомами 

F32.31 Тяжкий 

депресивний 

епізод з 

психотичними 

симптомами, такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.8 Інші депресивні 

епізоди 

F32.80 Інші депресивні 

епізоди, не 
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уточнені як такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.8 Інші депресивні 

епізоди 

F32.81 Інші депресивні 

епізоди, такі, що 

виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.9 Депресивний епізод, 

неуточнений 

F32.90 Депресивний 

епізод, 

неуточнений, не 

уточнені як такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F32 Депресивний епізод F32.9 Депресивний епізод, 

неуточнений 

F32.91 Депресивний 

епізод, 

неуточнений, такі, 

що виникають у 

післяпологовому 

періоді 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.0 Рекурентний 

депресивний розлад, 

легкий поточний епізод 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.1 Рекурентний 

депресивний розлад, 

помірний поточний 

епізод 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.2 Рекурентний 

депресивний розлад, 

тяжкий поточний 

епізод без психотичних 

симптомів 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.3 Рекурентний 

депресивний розлад, 

тяжкий поточний 

епізод з психотичними 

симптомами 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.4 Рекурентний 

депресивний розлад, 

період ремісії 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.8 Інші рекурентні 

депресивні розлади 

- - 

F33 Рекурентний 

депресивний розлад 

F33.9 Рекурентний 

депресивний розлад, 

неуточнений 

- - 

F34 Стійкі розлади 

настрою [афективні] 

F34.0 Циклотимія - - 

F34 Стійкі розлади 

настрою [афективні] 

F34.1 Дистимія - - 

F34 Стійкі розлади F34.8 Інші стійкі розлади - - 
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настрою [афективні] настрою [афективні 

розлади] 

F34 Стійкі розлади 

настрою [афективні] 

F34.9 Стійкий розлад 

настрою [афективний], 

неуточнений 

- - 

F38 Інші розлади настрою 

[афективні] 

F38.0 Інші поодинокі розлади 

настрою [афективні] 

- - 

F38 Інші розлади настрою 

[афективні] 

F38.1 Інші рекурентні 

розлади настрою 

[афективні] 

- - 

F38 Інші розлади настрою 

[афективні] 

F38.8 Інші уточнені розлади 

настрою [афективні] 

- - 

F39 Неуточнений розлад 

настрою [афективний] 

- - - - 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.0 Агорафобія F40.00 Агорафобія без 

згадки про 

панічний розлад 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.0 Агорафобія F40.01 Агорафобія з 

панічним 

розладом 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.1 Соціальні фобії - - 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.2 Специфічні (ізольовані) 

фобії 

- - 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.8 Інші фобічні тривожні 

розлади 

- - 

F40 Фобічні тривожні 

розлади 

F40.9 Фобічний тривожний 

розлад, неуточнений 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.0 Панічний розлад 

[епізодичний 

пароксизмальний 

страх] 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.1 Генералізований 

тривожний розлад 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.2 Змішаний тривожний 

та депресивний розлад 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.3 Інші змішані тривожні 

розлади 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.8 Інші уточнені тривожні 

розлади 

- - 

F41 Інші тривожні розлади F41.9 Тривожний розлад, 

неуточнений 

- - 

F42 Обсесивно-

компульсивний розлад 

F42.0 Переважно обсесивні 

(нав'язливі) думки або 

міркування 

- - 

F42 Обсесивно-

компульсивний розлад 

F42.1 Переважно 

компульсивні акти 

[нав'язливі ритуали] 

- - 

F42 Обсесивно-

компульсивний розлад 

F42.2 Змішані обсесивні 

думки та акти 

- - 

F42 Обсесивно-

компульсивний розлад 

F42.8 Інші обсесивно-

компульсивні розлади 

- - 
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F42 Обсесивно-

компульсивний розлад 

F42.9 Обсесивно-

компульсивний розлад, 

неуточнений 

- - 

F43 Реакція на тяжкий 

стрес та розлади 

адаптації 

F43.0 Гостра реакція на стрес - - 

F43 Реакція на тяжкий 

стрес та розлади 

адаптації 

F43.1 Посттравматичний 

стресовий розлад 

- - 

F43 Реакція на тяжкий 

стрес та розлади 

адаптації 

F43.2 Порушення адаптації - - 

F43 Реакція на тяжкий 

стрес та розлади 

адаптації 

F43.8 Інші реакції на тяжкий 

стрес 

- - 

F43 Реакція на тяжкий 

стрес та розлади 

адаптації 

F43.9 Реакція на тяжкий 

стрес, неуточнена 

- - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.0 Дисоціативна амнезія - - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.1 Дисоціативна фуга - - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.2 Дисоціативний ступор - - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.3 Транс та одержимість - - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.4 Дисоціативні моторні 

розлади 

- - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.5 Дисоціативні судоми - - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.6 Дисоціативна анестезія 

та втрата чутливості 

- - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.7 Змішані дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

- - 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.8 Інші дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.80 Синдром Гансера 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.8 Інші дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.81 Дисоціативний 

розлад особистості 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.8 Інші дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.82 Перехідні 

дисоціативні 

[конверсійні] 

розлади, які 

характерні для 

дітей та підлітків 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.8 Інші дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.88 Інші уточнені 

дисоціативні 

[конверсійні] 

розлади 

F44 Дисоціативні 

[конверсійні] розлади 

F44.9 Дисоціативний 

[конверсійний] розлад, 

неуточнений 

- - 

F45 Соматоформні F45.0 Соматизований розлад - - 
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розлади 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.1 Недиференційований 

соматоформний розлад 

- - 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.2 Іпохондричний розлад - - 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.30 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

неуточненого 

органа або 

системи 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.31 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція серця 

та серцево-

судинної системи 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.32 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

верхньої частини 

шлунково-

кишкового тракту 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.33 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

нижньої частини 

шлунково-

кишкового тракту 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.34 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

органів дихання 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.35 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

сечостатевої 

системи 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.38 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція інших 

уточнених органів 

та систем 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.3 Соматоформна 

вегетативна дисфункція 

F45.39 Соматоформна 

вегетативна 

дисфункція 

множинних 

органів та систем 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.4 Соматоформний розлад 

з стійким синдромом 

болю 

- - 

F45 Соматоформні 

розлади 

F45.8 Інші соматоформні 

розлади 

- - 
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F45 Соматоформні 

розлади 

F45.9 Соматоформний 

розлад, неуточнений 

- - 

F48 Інші невротичні 

розлади 

F48.0 Неврастенія - - 

F48 Інші невротичні 

розлади 

F48.1 Синдром 

деперсоналізації - 

дереалізації 

- - 

F48 Інші невротичні 

розлади 

F48.8 Інші уточнені 

невротичні розлади 

- - 

F48 Інші невротичні 

розлади 

F48.9 Невротичний розлад, 

неуточнений 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.0 Нейрогенна анорексія - - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.1 Атипова нервова 

анорексія 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.2 Нервова булімія - - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.3 Атипова нервова 

булімія 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.4 Переїдання, пов'язане з 

іншими психогенними 

порушеннями 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.5 Блювота, пов'язана з 

іншими психогенними 

порушеннями 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.8 Інші розлади 

споживання їжі 

- - 

F50 Розлади, пов'язані зі 

споживанням їжі 

F50.9 Розлад споживання їжі, 

неуточнений 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.0 Інсомнія [безсоння] 

неорганічного ґенезу 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.1 Гіперсомнія 

[сонливість] 

неорганічного ґенезу 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.2 Порушення режиму сну 

та активність 

неорганічного ґенезу 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.3 Сомнамбулізм 

[сноходіння] 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.4 Нічні жахи [під час 

сну] 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.5 Кошмарні сновидіння - - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.8 Інші розлади сну 

неорганічного ґенезу 

- - 

F51 Розлади сну 

неорганічної етіології 

F51.9 Неорганічний розлад 

сну, неуточнений 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.0 Нестача або втрата 

сексуального бажання 

- - 

F52 Статева дисфункція, F52.1 Сексуальна відраза та - - 
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не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

відсутність 

сексуального 

задоволення 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.2 Недостатність 

генітальної чутливості 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.3 Оргазмічна дисфункція - - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.4 Передчасна еякуляція - - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.5 Вагінізм неорганічного 

ґенезу 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.6 Диспареунія 

неорганічного ґенезу 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.7 Надмірний сексуальний 

потяг 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.8 Інша статева 

дисфункція, не 

зумовлена органічним 

розладом або хворобою 

- - 

F52 Статева дисфункція, 

не зумовлена 

органічним розладом 

чи хворобою 

F52.9 Неуточнена статева 

дисфункція, не 

зумовлена органічним 

розладом або хворобою 

- - 

F53 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані з 

післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

F53.0 Легкі розлади психіки 

та поведінки, пов'язані 

з післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

F53 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані з 

післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

F53.1 Тяжкі розлади психіки 

та поведінки, пов'язані 

з післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

F53 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані з 

післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

F53.8 Інші розлади психіки та 

поведінки, пов'язані з 

післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

- - 
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рубриках рубриках 

F53 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані з 

післяпологовим 

періодом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

F53.9 Післяпологовий 

психічний розлад, 

неуточнений 

- - 

F54 Психологічні та 

поведінкові фактори, 

пов'язані з розладами 

чи хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.0 Антидепресанти - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.1 Проносне - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.2 Анальгетики - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.3 Антациди - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.4 Вітаміни - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.5 Стероїди або гормони - - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.6 Особливі трави або 

засоби народної 

медицини 

- - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.8 Інші речовини, які не 

спричиняють 

залежність 

- - 

F55 Зловживання 

речовинами, які не 

спричиняють 

залежність 

F55.9 Неуточнені - - 

F59 Неуточнені 

поведінкові синдроми, 

пов'язані з 

- - - - 
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фізіологічними 

розладами та 

фізичними факторами 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.0 Параноїдний розлад 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.1 Шизоїдний розлад 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.2 Дисоціальний розлад 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.3 Емоційно нестійкий 

розлад особистості 

F60.30 Імпульсивний тип 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.3 Емоційно нестійкий 

розлад особистості 

F60.31 Межовий тип 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.4 Демонстративний 

розлад особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.5 Ананкастичний розлад 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.6 Тривожний розлад 

[уникнення] 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.7 Залежний розлад 

особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.8 Інші специфічні 

розлади особистості 

- - 

F60 Специфічні розлади 

особистості 

F60.9 Розлад особистості, 

неуточнений 

- - 

F61 Змішані та інші 

розлади особистості 

- - - - 

F62 Стійкі зміни 

особистості, які не є 

ознакою ушкодження 

та захворювання 

головного мозку 

F62.0 Стійка зміна 

особистості після 

катастрофи 

- - 

F62 Стійкі зміни 

особистості, які не є 

ознакою ушкодження 

та захворювання 

головного мозку 

F62.1 Стійка зміна 

особистості після 

психічної хвороби 

- - 

F62 Стійкі зміни 

особистості, які не є 

ознакою ушкодження 

та захворювання 

головного мозку 

F62.8 Інші стійкі зміни 

особистості 

- - 

F62 Стійкі зміни 

особистості, які не є 

ознакою ушкодження 

та захворювання 

головного мозку 

F62.9 Стійка зміна 

особистості, 

неуточнена 

- - 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.0 Патологічна пристрасть 

до азартних ігор 

- - 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.1 Патологічне бажання 

здійснювати підпали 

- - 



253 
 

[піроманія] 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.2 Патологічна схильність 

до крадіжок 

[клептоманія] 

- - 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.3 Трихотиломанія 

(нав'язливе 

висмикування волосся) 

- - 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.8 Інші розлади звичок та 

спонукань 

- - 

F63 Розлади звичок та 

спонукань 

F63.9 Розлад звичок та 

спонукань, 

неуточнений 

- - 

F64 Розлади статевої 

ідентифікації 

F64.0 Транссексуалізм - - 

F64 Розлади статевої 

ідентифікації 

F64.1 Трансвестизм 

подвійної ролі 

(трансльова поведінка) 

- - 

F64 Розлади статевої 

ідентифікації 

F64.2 Розлад статевої 

ідентифікації у дітей 

- - 

F64 Розлади статевої 

ідентифікації 

F64.8 Інші розлади статевої 

ідентифікації 

- - 

F64 Розлади статевої 

ідентифікації 

F64.9 Розлад статевої 

ідентифікації, 

неуточнений 

- - 

F65 Сексуальні розлади F65.0 Фетишизм - - 

F65 Сексуальні розлади F65.1 Фетишизований 

трансвестизм 

- - 

F65 Сексуальні розлади F65.2 Ексгібіціонізм - - 

F65 Сексуальні розлади F65.3 Вуайєризм - - 

F65 Сексуальні розлади F65.4 Педофілія - - 

F65 Сексуальні розлади F65.5 Садомазохізм - - 

F65 Сексуальні розлади F65.6 Множинні розлади 

сексуальної поведінки 

- - 

F65 Сексуальні розлади F65.8 Інші розлади 

сексуальної поведінки 

- - 

F65 Сексуальні розлади F65.9 Розлад сексуальної 

поведінки, 

неуточнений 

- - 

F66 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані зі 

статевим розвитком та 

сексуальною 

орієнтацією 

F66.0 Розлад статевого 

дозрівання 

- - 

F66 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані зі 

статевим розвитком та 

сексуальною 

орієнтацією 

F66.1 Егодистонічна 

сексуальна орієнтація 

- - 

F66 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані зі 

статевим розвитком та 

сексуальною 

F66.2 Розлад сексуальних 

взаємовідносин 

- - 
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орієнтацією 

F66 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані зі 

статевим розвитком та 

сексуальною 

орієнтацією 

F66.8 Інші розлади 

психосексуального 

розвитку 

- - 

F66 Розлади психіки та 

поведінки, пов'язані зі 

статевим розвитком та 

сексуальною 

орієнтацією 

F66.9 Розлад 

психосексуального 

розвитку, неуточнений 

- - 

F68 Інші розлади 

особистості та 

поведінки у зрілому 

віці 

F68.0 Формування 

соматичних симптомів 

з психологічних 

причин 

- - 

F68 Інші розлади 

особистості та 

поведінки у зрілому 

віці 

F68.1 Навмисна 

продукування або 

симуляція хворобливих 

симптомів або 

інвалідності, фізичного 

чи психічного [штучна 

хвороба] 

- - 

F68 Інші розлади 

особистості та 

поведінки у зрілому 

віці 

F68.8 Інші уточнені розлади 

особистості та 

поведінки у зрілому 

віці 

- - 

F69 Неуточнений розлад 

особистості та 

поведінки у 

дорослому віці 

- - - - 

F70 Легка розумова 

відсталість 

F70.0 Легка розумова 

відсталість, Відсутність 

відхилень поведінки у 

пацієнта або ж вони 

мінімально виражені 

- - 

F70 Легка розумова 

відсталість 

F70.1 Легка розумова 

відсталість, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F70 Легка розумова 

відсталість 

F70.8 Легка розумова 

відсталість, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F70 Легка розумова 

відсталість 

F70.9 Легка розумова 

відсталість, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F71 Помірна розумова 

відсталість 

F71.0 Помірна розумова 

відсталість, Відсутність 

відхилень поведінки у 

пацієнта або ж вони 

- - 
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мінімально виражені 

F71 Помірна розумова 

відсталість 

F71.1 Помірна розумова 

відсталість, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F71 Помірна розумова 

відсталість 

F71.8 Помірна розумова 

відсталість, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F71 Помірна розумова 

відсталість 

F71.9 Помірна розумова 

відсталість, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F72 Важка розумова 

відсталість 

F72.0 Важка розумова 

відсталість, Відсутність 

відхилень поведінки у 

пацієнта або ж вони 

мінімально виражені 

- - 

F72 Важка розумова 

відсталість 

F72.1 Важка розумова 

відсталість, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F72 Важка розумова 

відсталість 

F72.8 Важка розумова 

відсталість, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F72 Важка розумова 

відсталість 

F72.9 Важка розумова 

відсталість, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F73 Глибока розумова 

відсталість 

F73.0 Глибока розумова 

відсталість, Відсутність 

відхилень поведінки у 

пацієнта або ж вони 

мінімально виражені 

- - 

F73 Глибока розумова 

відсталість 

F73.1 Глибока розумова 

відсталість, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F73 Глибока розумова 

відсталість 

F73.8 Глибока розумова 

відсталість, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F73 Глибока розумова 

відсталість 

F73.9 Глибока розумова 

відсталість, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F78 Інші форми розумової 

відсталості 

F78.0 Інші форми розумової 

відсталості, Відсутність 

- - 
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відхилень поведінки у 

пацієнта або ж вони 

мінімально виражені 

F78 Інші форми розумової 

відсталості 

F78.1 Інші форми розумової 

відсталості, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F78 Інші форми розумової 

відсталості 

F78.8 Інші форми розумової 

відсталості, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F78 Інші форми розумової 

відсталості 

F78.9 Інші форми розумової 

відсталості, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F79 Розумова відсталість, 

неуточнена 

F79.0 Розумова відсталість, 

неуточнена, 

Відсутність відхилень 

поведінки у пацієнта 

або ж вони мінімально 

виражені 

- - 

F79 Розумова відсталість, 

неуточнена 

F79.1 Розумова відсталість, 

неуточнена, Значні 

відхилення у поведінці 

пацієнта, які 

потребують догляду і 

лікування 

- - 

F79 Розумова відсталість, 

неуточнена 

F79.8 Розумова відсталість, 

неуточнена, У пацієнта 

наявні інші відхилення 

у поведінці 

- - 

F79 Розумова відсталість, 

неуточнена 

F79.9 Розумова відсталість, 

неуточнена, Неуточнені 

відхилення поведінки 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

мови 

F80.0 Специфічний розлад 

мовної артикуляції 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

мови 

F80.1 Розлад експресивності 

мови 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

мови 

F80.2 Розлад рецептивності 

мови 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

мови 

F80.3 Набута афазія з 

епілепсією [синдром 

Ландау-Клефнера] 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

мови 

F80.8 Інші розлади розвитку 

мовлення і мови 

- - 

F80 Специфічні розлади 

розвитку мовлення та 

F80.9 Розлад розвитку 

мовлення і мови, 

- - 
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мови неуточнений 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.0 Специфічний розлад 

при читанні 

- - 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.1 Специфічний розлад 

правопису 

- - 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.2 Специфічний розлад 

здібностей до 

арифметики 

- - 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.3 Змішаний розлад 

здібностей до навчання 

- - 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.8 Інші розлади розвитку 

здібностей до навчання 

- - 

F81 Специфічні розлади 

розвитку шкільних 

навичок 

F81.9 Розлад розвитку 

здібностей до навчання, 

неуточнений 

- - 

F82 Специфічний розлад 

розвитку рухової 

функції 

- - - - 

F83 Змішані специфічні 

розлади 

психологічного 

розвитку 

- - - - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.0 Дитячий аутизм - - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.1 Атиповий аутизм - - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.2 Синдром Ретта - - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.3 Інший 

дезінтегративний 

розлад у дитячому віці 

- - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.4 Гіперактивний розлад, 

асоційований з 

розумовою відсталістю 

та стереотипними 

рухами 

- - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.5 Синдром Аспергера - - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.8 Інші загальні розлади 

розвитку 

- - 

F84 Первазивні розлади 

психологічного 

розвитку 

F84.9 Загальний розлад 

розвитку, неуточнений 

- - 
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F88 Інші розлади 

психологічного 

розвитку 

- - - - 

F89 Неуточнений розлад 

психологічного 

розвитку 

- - - - 

F90 Гіперкінетичні 

розлади 

F90.0 Порушення активності 

та уваги 

- - 

F90 Гіперкінетичні 

розлади 

F90.1 Гіперкінетичний 

поведінковий розлад 

- - 

F90 Гіперкінетичні 

розлади 

F90.8 Інші гіперкінетичні 

розлади 

- - 

F90 Гіперкінетичні 

розлади 

F90.9 Гіперкінетичний 

розлад, неуточнений 

- - 

F91 Розлади поведінки F91.0 Розлад поведінки 

обмежені колом сім'ї 

- - 

F91 Розлади поведінки F91.1 Асоціальний розлад 

поведінки 

- - 

F91 Розлади поведінки F91.2 Розлад соціальної 

поведінки 

- - 

F91 Розлади поведінки F91.3 Опозиційно- 

акцентуйований розлад 

- - 

F91 Розлади поведінки F91.8 Інші розлади поведінки - - 

F91 Розлади поведінки F91.9 Розлад поведінки, 

неуточнений 

- - 

F92 Змішані розлади 

поведінки та емоцій 

F92.0 Депресивний розлад 

поведінки 

- - 

F92 Змішані розлади 

поведінки та емоцій 

F92.8 Інші змішані розлади 

поведінки та емоцій 

- - 

F92 Змішані розлади 

поведінки та емоцій 

F92.9 Змішаний розлад 

поведінки та емоцій, 

неуточнений 

- - 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.0 Тривожний розлад у 

дітей, пов'язаний з 

розлукою 

- - 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.1 Фобічний тривожний 

розлад у дитячому віці 

- - 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.2 Соціальний тривожний 

розлад у дитячому віці 

- - 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.3 Розлад сіблінгового 

суперництва 

- - 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.8 Інші емоційні розлади в 

дитячому віці 

- - 



259 
 

F93 Емоційні розлади, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого віку 

F93.9 Емоційний розлад в 

дитячому віці, 

неуточнений 

- - 

F94 Розлади соціального 

функціонування, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого та 

підліткового віку 

F94.0 Елективний мутизм - - 

F94 Розлади соціального 

функціонування, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого та 

підліткового віку 

F94.1 Реактивний розлад 

прихильності у 

дитячому віці 

- - 

F94 Розлади соціального 

функціонування, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого та 

підліткового віку 

F94.2 Розлад прихильності 

розгальмованим типом 

в дитячому віці 

- - 

F94 Розлади соціального 

функціонування, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого та 

підліткового віку 

F94.8 Інші розлади соціальної 

поведінки у дитячому 

віці 

- - 

F94 Розлади соціального 

функціонування, 

початок яких 

специфічний для 

дитячого та 

підліткового віку 

F94.9 Розлад соціальної 

поведінки, 

неуточнений 

- - 

F95 Тики F95.0 Транзиторний тик - - 

F95 Тики F95.1 Хронічний моторний 

або голосовий тик 

- - 

F95 Тики F95.2 Комбінований 

голосовий тик з 

множинними руховими 

тиками [синдром де ля 

Туретта] 

- - 

F95 Тики F95.8 Інші тики - - 

F95 Тики F95.9 Тик, неуточнений - - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.0 Неорганічний енурез - - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

F98.1 Неорганічний енкопрез - - 
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які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.2 Розлад споживання їжі 

у новонароджених та 

дітей 

- - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.3 Вживання неїстівних 

продуктів немовлятами 

та дітьми 

- - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.4 Стереотипні рухові 

розлади 

- - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.5 Заїкання - - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.6 Захлинання при 

мовленні 

- - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.8 Інші уточнені розлади 

поведінки та емоцій, 

що звичайно 

виникають у дитячому 

та підлітковому віці 

- - 

F98 Інші розлади 

поведінки та емоцій, 

які зазвичай 

починаються в 

дитячому та 

підлітковому віці 

F98.9 Неуточнений розлад 

поведінки та емоцій, 

що виникає у дитячому 

та підлітковому віці 

- - 

F99 Розлад психіки, без 

додаткового 

уточнення 

- - - - 

G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.0 Гемофільно-

інфекційний менінгіт 

- - 
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G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.1 Пневмококовий 

менінгіт 

- - 

G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.2 Стрептококовий 

менінгіт 

- - 

G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.3 Стафілококовий 

менінгіт 

- - 

G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.8 Інші бактеріальні 

менінгіти 

- - 

G00 Бактеріальний 

менінгіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

G00.9 Бактеріальний менінгіт, 

неуточнений 

- - 

G01 Менінгіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

G02 Менінгіт при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G02.0 Менінгіт при вірусних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G02 Менінгіт при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G02.1 Менінгіт при мікозах - - 

G02 Менінгіт при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G02.8 Менінгіт при інших 

уточнених інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G03 Менінгіт, внаслідок 

інших та неуточнених 

причин 

G03.0 Негнійний менінгіт - - 

G03 Менінгіт, внаслідок 

інших та неуточнених 

причин 

G03.1 Хронічний менінгіт - - 

G03 Менінгіт, внаслідок 

інших та неуточнених 

причин 

G03.2 Доброякісний 

рецидивуючий менінгіт 

[Молларе] 

- - 
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G03 Менінгіт, внаслідок 

інших та неуточнених 

причин 

G03.8 Менінгіт, спричинений 

іншими уточненими 

збудниками 

- - 

G03 Менінгіт, внаслідок 

інших та неуточнених 

причин 

G03.9 Менінгіт, неуточнений - - 

G04 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт 

G04.0 Гострий розсіяний 

енцефаліт 

- - 

G04 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт 

G04.1 Тропічна спастична 

параплегія 

- - 

G04 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт 

G04.2 Бактеріальний 

менінгоенцефаліт та 

менінгомієліт, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

G04 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт 

G04.8 Інший енцефаліт, мієліт 

та енцефаломієліт 

- - 

G04 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт 

G04.9 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт, 

неуточнений 

- - 

G05 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G05.0 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G05 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G05.1 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

вірусних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G05 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G05.2 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G05 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G05.8 Енцефаліт, мієліт та 

енцефаломієліт при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G06 Внутрішньочерепний 

та 

внутрішньохребтовий 

абсцес і гранульома 

G06.0 Внутрішньочерепний 

абсцес та гранульома 

- - 

G06 Внутрішньочерепний 

та 

внутрішньохребтовий 

абсцес і гранульома 

G06.1 Внутрішньохребтовий 

абсцес та гранульома 

- - 

G06 Внутрішньочерепний 

та 

G06.2 Екстрадуральний та 

субдуральний абсцес, 

- - 
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внутрішньохребтовий 

абсцес і гранульома 

неуточнений 

G07 Внутрішньочерепний 

та 

внутрішньохребетний 

абсцес і гранульома 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

G08 Внутрішньочерепний 

та 

внутрішньохребтовий 

флебіт і тромбофлебіт 

- - - - 

G09 Наслідки запальних 

хвороб центральної 

нервової системи 

- - - - 

G10 Хвороба Гантінгтона - - - - 

G11 Спадкова атаксія G11.0 Вроджена 

непрогресуюча атаксія 

- - 

G11 Спадкова атаксія G11.1 Рання мозочкова 

атаксія 

- - 

G11 Спадкова атаксія G11.2 Пізня мозочкова 

атаксія 

- - 

G11 Спадкова атаксія G11.3 Мозочкова атаксія з 

порушенням репарації 

ДНК 

- - 

G11 Спадкова атаксія G11.4 Спадкова спастична 

параплегія 

- - 

G11 Спадкова атаксія G11.8 Інші спадкові атаксії - - 

G11 Спадкова атаксія G11.9 Спадкова атаксія, 

неуточнена 

- - 

G12 Спінальна м'язова 

атрофія та споріднені 

синдроми 

G12.0 Дитяча спінальна 

м'язова атрофія, тип І 

[Вердніга-Гоффмана] 

- - 

G12 Спінальна м'язова 

атрофія та споріднені 

синдроми 

G12.1 Інші спадкові спінальні 

м'язові атрофії 

- - 

G12 Спінальна м'язова 

атрофія та споріднені 

синдроми 

G12.2 Хвороба рухового 

нейрону 

- - 

G12 Спінальна м'язова 

атрофія та споріднені 

синдроми 

G12.8 Інші спінальні м'язові 

атрофії та споріднені 

синдроми 

- - 

G12 Спінальна м'язова 

атрофія та споріднені 

синдроми 

G12.9 Спінальна м'язова 

атрофія, неуточнена 

- - 

G13 Системні атрофії, які 

переважно уражають 

центральну нервову 

систему при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G13.0 Паранеопластична 

невроміопатія та 

невропатія 

- - 
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G13 Системні атрофії, які 

переважно уражають 

центральну нервову 

систему при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G13.1 Інші системні атрофії, 

що впливають 

переважно на 

центральну нервову 

систему при пухлинних 

хворобах 

- - 

G13 Системні атрофії, які 

переважно уражають 

центральну нервову 

систему при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G13.2 Системна атрофія, що 

впливає переважно на 

центральну нервову 

систему, при мікседемі 

(E00.l †, E03.- †) 

- - 

G13 Системні атрофії, які 

переважно уражають 

центральну нервову 

систему при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G13.8 Системна атрофія, що 

впливає переважно на 

центральну нервову 

систему при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G14 Постполіомієлітичний 

синдром 

- - - - 

G20 Хвороба Паркінсона - - - - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.0 Злоякісний 

нейролептичний 

синдром 

- - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.1 Інші форми вторинного 

паркінсонізму, 

зумовленого 

прийманням лікарських 

засобів 

- - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.2 Вторинний 

паркінсонізм, 

спричинений іншими 

зовнішніми факторами 

- - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.3 Постенцефалітичний 

паркінсонізм 

- - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.4 Судинний паркінсонізм - - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.8 Інші форми вторинного 

паркінсонізму 

- - 

G21 Вторинний 

паркінсонізм 

G21.9 Вторинний 

паркінсонізм, 

неуточнений 

- - 

G22 Паркінсонізм при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

гангліїв 

G23.0 Хвороба 

Геллервордена-Шпатца 

- - 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

G23.1 Прогресуюча 

над'ядерна 

- - 
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гангліїв офтальмоплегія [Стіла-

Річардсона-

Ольшевського] 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

гангліїв 

G23.2 Множинна системна 

атрофія, 

паркінсонівський тип 

[МСА-П] 

- - 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

гангліїв 

G23.3 Множинна системна 

атрофія, мозочковий 

тип [МСА-М] 

- - 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

гангліїв 

G23.8 Інші уточнені 

дегенеративні хвороби 

базальних гангліїв 

- - 

G23 Інші дегенеративні 

хвороби базальних 

гангліїв 

G23.9 Дегенеративна хвороба 

базальних гангліїв, 

неуточнена 

- - 

G24 Дистонія G24.0 Дистонія, викликана 

вживанням лікарських 

засобів 

- - 

G24 Дистонія G24.1 Ідіопатична сімейна 

дистонія 

- - 

G24 Дистонія G24.2 Ідіопатична несімейна 

дистонія 

- - 

G24 Дистонія G24.3 Спастична кривошия - - 

G24 Дистонія G24.4 Ідіопатична рото-

лицева дистонія 

- - 

G24 Дистонія G24.5 Блефароспазм - - 

G24 Дистонія G24.8 Інші дистонії - - 

G24 Дистонія G24.9 Дистонія, неуточнена - - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.0 Есенціальний тремор - - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.1 Тремор, викликаний 

вживанням лікарських 

засобів 

- - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.2 Інші уточнені форми 

тремору 

- - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.3 Міоклонус - - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.4 Хорея, викликана 

вживанням лікарських 

засобів 

- - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.5 Інша хорея - - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.6 Тіки, пов'язані з 

прийманням лікарських 

засобів, та інші тіки 

органічного 

походження 

- - 
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G25 Інші екстрапiрамiднi 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.8 Інші уточнені 

екстрапірамідні та 

рухові порушення 

- - 

G25 Інші екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху 

G25.9 Екстрапірамідні та 

рухові порушення, 

неуточнені 

- - 

G26 Екстрапірамідні 

розлади та порушення 

функцій руху при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

G30 Хвороба Альцгеймера G30.0 Хвороба Альцгеймера з 

раннім початком 

- - 

G30 Хвороба Альцгеймера G30.1 Хвороба Альцгеймера з 

пізнім початком 

- - 

G30 Хвороба Альцгеймера G30.8 Інші форми хвороби 

Альцгеймера 

- - 

G30 Хвороба Альцгеймера G30.9 Хвороба Альцгеймера, 

неуточнена 

- - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.0 Обмежена атрофія 

головного мозку 

- - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.1 Сенільна дегенерація 

головного мозку, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.2 Дегенерація нервової 

системи, спричинена 

вживанням алкоголю 

- - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.3 Хвороба тілець Леві - - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.8 Інші уточнені 

дегенеративні хвороби 

нервової системи 

- - 

G31 Інші дегенеративні 

хвороби нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G31.9 Дегенеративна хвороба 

нервової системи, 

неуточнена 

- - 

G32 Інші дегенеративні 

ураження нервової 

G32.0 Підгостра комбінована 

дегенерація спинного 

- - 
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системи при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

мозку при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G32 Інші дегенеративні 

ураження нервової 

системи при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G32.8 Інші уточнені 

дегенеративні 

порушення нервової 

системи при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G35 Розсіяний склероз - - - - 

G36 Інша форма гострої 

дисемінованої 

демієлінізації 

G36.0 Оптиконевромієліт 

[хвороба Девіка] 

- - 

G36 Інша форма гострої 

дисемінованої 

демієлінізації 

G36.1 Гострий та підгострий 

геморагічний 

лейкоенцефаліт 

[хвороба Харста] 

- - 

G36 Інша форма гострої 

дисемінованої 

демієлінізації 

G36.8 Інша уточнена гостра 

форма дисемінованої 

демієлінізації 

- - 

G36 Інша форма гострої 

дисемінованої 

демієлінізації 

G36.9 Гостра дисемінована 

демієлінізація, 

неуточнена 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.0 Дифузний склероз - - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.1 Центральна 

демієлінізація 

мозолистого тіла 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.2 Центральний 

понтинний мієліноліз 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.3 Гострий поперечний 

мієліт при 

демієлінізуючій 

хворобі центральної 

нервової системи 

- - 

G37 Інші демiєлiнiзуючi 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.4 Підгострий 

некротизуючий мієліт 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.5 Концентричний 

склероз [Бало] 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.8 Інші уточнені 

демієлінізуючі хвороби 

центральної нервової 

системи 

- - 

G37 Інші демієлінізуючі 

хвороби центральної 

нервової системи 

G37.9 Демієлінізуюча 

хвороба центральної 

нервової системи, 

неуточнена 

- - 

G40 Епілепсія G40.0 Локалізована G40.00 Локалізована 
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(фокальна) (парціальна) 

ідіопатична епілепсія 

та епілептичні 

синдроми з судомними 

нападами 

локалізованого початку 

(фокальна) 

(парціальна) 

ідіопатична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

судомними 

нападами 

локалізованого 

початку, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.0 Локалізована 

(фокальна) (парціальна) 

ідіопатична епілепсія 

та епілептичні 

синдроми з судомними 

нападами 

локалізованого початку 

G40.01 Локалізована 

(фокальна) 

(парціальна) 

ідіопатична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

судомними 

нападами 

локалізованого 

початку, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.1 Локалізована 

(фокальна) (парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні синдроми з 

простими 

парціальними 

судомними нападами 

G40.10 Локалізована 

(фокальна) 

(парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

простими 

парціальними 

судомними 

нападами, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.1 Локалізована 

(фокальна) (парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні синдроми з 

простими 

парціальними 

судомними нападами 

G40.11 Локалізована 

(фокальна) 

(парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

простими 

парціальними 

судомними 

нападами, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 
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G40 Епілепсія G40.2 Локалізована 

(фокальна) (парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні синдроми з 

комплексними 

парціальними 

судомними нападами 

G40.20 Локалізована 

(фокальна) 

(парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

комплексними 

парціальними 

судомними 

нападами, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.2 Локалізована 

(фокальна) (парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні синдроми з 

комплексними 

парціальними 

судомними нападами 

G40.21 Локалізована 

(фокальна) 

(парціальна) 

симптоматична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми з 

комплексними 

парціальними 

судомними 

нападами, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.3 Генералізована 

ідіопатична епілепсія 

та епілептичні 

синдроми 

G40.30 Генералізована 

ідіопатична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.3 Генералізована 

ідіопатична епілепсія 

та епілептичні 

синдроми 

G40.31 Генералізована 

ідіопатична 

епілепсія та 

епілептичні 

синдроми, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.4 Інші види 

генералізованої 

епілепсії та 

епілептичних 

синдромів 

G40.40 Інші види 

генералізованої 

епілепсії та 

епілептичних 

синдромів, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.4 Інші види 

генералізованої 

епілепсії та 

G40.41 Інші види 

генералізованої 

епілепсії та 
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епілептичних 

синдромів 

епілептичних 

синдромів, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.5 Специфічні епілептичні 

синдроми 

G40.50 Специфічні 

епілептичні 

синдроми, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.5 Специфічні епілептичні 

синдроми 

G40.51 Специфічні 

епілептичні 

синдроми, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.6 Великі епілептичні 

напади, неуточнені (з 

малими нападами та 

без них) 

G40.60 Великі епілептичні 

напади, 

неуточнені (з 

малими нападами 

та без них), без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.6 Великі епілептичні 

напади, неуточнені (з 

малими нападами та 

без них) 

G40.61 Великі епілептичні 

напади, 

неуточнені (з 

малими нападами 

та без них), з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.7 Малі напади, 

неуточнені, без великих 

нападів 

G40.70 Малі напади, 

неуточнені, без 

великих нападів, 

без згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.7 Малі напади, 

неуточнені, без великих 

нападів 

G40.71 Малі напади, 

неуточнені, без 

великих нападів, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.8 Інші форми епілепсії G40.80 Інші форми 

епілепсії, без 

згадки про 

фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.8 Інші форми епілепсії G40.81 Інші форми 

епілепсії, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G40 Епілепсія G40.9 Епілепсія, неуточнена G40.90 Епілепсія, 

неуточнена, без 

згадки про 
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фармакорезистент

ну епілепсію 

G40 Епілепсія G40.9 Епілепсія, неуточнена G40.91 Епілепсія, 

неуточнена, з 

фармакорезистент

ною епілепсією 

G41 Епілептичний статус G41.0 Епілептичний статус 

grand mal (судомних 

нападів) 

- - 

G41 Епілептичний статус G41.1 Епілептичний статус 

petit mal (малих 

нападів) 

- - 

G41 Епілептичний статус G41.2 Складний парціальний 

епілептичний статус 

- - 

G41 Епілептичний статус G41.8 Інший уточнений 

епілептичний статус 

- - 

G41 Епілептичний статус G41.9 Епілептичний статус, 

неуточнений 

- - 

G43 Мігрень G43.0 Мігрень без аури 

[звичайна мігрень] 

- - 

G43 Мігрень G43.1 Мігрень з аурою 

[класична мігрень] 

- - 

G43 Мігрень G43.2 Мігренозний стан - - 

G43 Мігрень G43.3 Мігрень з 

ускладненнями 

- - 

G43 Мігрень G43.8 Інша мігрень - - 

G43 Мігрень G43.9 Мігрень, неуточнена - - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.0 Синдром кластерного 

головного болю 

- - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.1 Судинний головний 

біль, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.2 Головний біль, 

пов'язаний з 

перенапруженням 

- - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.3 Хронічний 

посттравматичний 

головний біль 

- - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.4 Головний біль, 

викликаний вживанням 

ліків, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

G44 Інші синдроми 

головного болю 

G44.8 Інші уточнені 

синдроми головного 

болю 

- - 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.0 Вертебробазилярний 

артеріальний синдром 

- - 

G45 Транзиторні G45.1 Синдром сонної артерії - - 
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церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

(гемісферичний) 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.2 Множинні та 

двосторонні синдроми 

прецеребральних 

артерій 

- - 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.3 Минуща сліпота - - 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.4 Транзиторна глобальна 

амнезія 

- - 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.8 Інші транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

- - 

G45 Транзиторні 

церебральні ішемічні 

напади та пов'язані з 

ними синдроми 

G45.9 Транзиторний 

церебральний 

ішемічний напад, 

неуточнений 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.0 Синдром середньої 

мозкової артерії (I66.0 

†) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.1 Синдром передньої 

мозкової артерії (I66.1 

†) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.2 Синдром задньої 

мозкової артерії (I66.2 

†) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.3 Синдром інсульту в 

стовбурі головного 

мозку (I60-I67 †) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.4 Синдром мозочкового 

інсульту (I60-I67 †) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.5 Чисто моторний 

лакунарний синдром 

(I60-I67 †) 

- - 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.6 Чисто сенсорний 

лакунарний синдром 

(I60-I67 †) 

- - 

G46 Судинні синдроми G46.7 Інші лакунарні - - 
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головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

синдроми (I60-I67 †) 

G46 Судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67†) 

G46.8 Інші судинні синдроми 

головного мозку при 

цереброваскулярних 

хворобах (I60-I67 †) 

- - 

G47 Розлади сну G47.0 Порушення засинання 

та підтримання сну 

[безсоння] 

- - 

G47 Розлади сну G47.1 Порушення у вигляді 

надмірної сонливості 

[гіперсомнія] 

- - 

G47 Розлади сну G47.2 Порушення циклічності 

сну та неспання 

- - 

G47 Розлади сну G47.3 Апное уві сні G47.30 Апное уві сні, 

неуточнене 

G47 Розлади сну G47.3 Апное уві сні G47.31 Апное уві сні при 

центральній формі 

синдрому 

G47 Розлади сну G47.3 Апное уві сні G47.32 Синдром 

обструктивного 

апное уві сні 

G47 Розлади сну G47.3 Апное уві сні G47.33 Синдром 

гіпервентиляції уві 

сні 

G47 Розлади сну G47.3 Апное уві сні G47.39 Інші апное уві сні 

G47 Розлади сну G47.4 Нарколепсія та 

катаплексія 

- - 

G47 Розлади сну G47.8 Інші розлади сну - - 

G47 Розлади сну G47.9 Розлад сну, 

неуточнений 

- - 

G50 Ураження трійчастого 

нерва 

G50.0 Невралгія трійчастого 

нерва 

- - 

G50 Ураження трійчастого 

нерва 

G50.1 Атиповий лицевий біль - - 

G50 Ураження трійчастого 

нерва 

G50.8 Інші ураження 

трійчастого нерва 

- - 

G50 Ураження трійчастого 

нерва 

G50.9 Ураження трійчастого 

нерва, неуточнене 

- - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.0 Параліч Белла - - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.1 Запалення ганглія 

колінця 

- - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.2 Синдром Мелькерссона - - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.3 Клонічний спазм 

половини обличчя 

- - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.4 Лицева міокімія - - 

G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.8 Інші ураження 

лицевого нерва 

- - 
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G51 Ураження лицевого 

нерва 

G51.9 Ураження лицевого 

нерва, неуточнене 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.0 Ураження нюхового 

нерва 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.1 Ураження 

язикоглоткового нерва 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.2 Ураження блукаючого 

нерва 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.3 Ураження 

під'язикового нерва 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.7 Множинні ураження 

черепних нервів 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.8 Ураження інших 

уточнених черепних 

нервів 

- - 

G52 Ураження інших 

черепних нервів 

G52.9 Ураження черепних 

нервів, неуточнене 

- - 

G53 Ураження черепних 

нервів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G53.0 Невралгія внаслідок 

оперізуючого лишаю 

(B02.2 †) 

- - 

G53 Ураження черепних 

нервів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G53.1 Множинні ураження 

черепних нервів при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках (A00-

B94.9, B99 †) 

- - 

G53 Ураження черепних 

нервів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G53.2 Множинні ураження 

черепних нервів при 

саркоїдозі (D86.8 †) 

- - 

G53 Ураження черепних 

нервів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G53.3 Множинні ураження 

черепних нервів при 

новоутвореннях (C00-

D48†) 

- - 

G53 Ураження черепних 

нервів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G53.8 Інші ураження 

черепних нервів при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.0 Ураження плечового 

сплетіння 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.1 Ураження попереково-

крижового сплетіння 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.2 Ураження шийних 

корінців, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.3 Ураження грудних 

корінців, не 

класифіковані в інших 

- - 
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рубриках 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.4 Ураження попереково-

крижових корінців, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.5 Невралгічна аміотрофія - - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.6 Синдром фантома 

кінцівки з болем 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.7 Синдром фантома 

кінцівки без болю 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.8 Інші ураження 

нервових корінців та 

сплетінь 

- - 

G54 Ураження нервових 

корінців та сплетінь 

G54.9 Ураження нервових 

корінців та сплетінь, 

неуточнене 

- - 

G55 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G55.0 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

- - 

G55 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G55.1 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при ураженнях 

міжхребцевого диска 

(M50-M51 †) 

- - 

G55 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G55.2 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при спондильозі (M47.- 

†) 

- - 

G55 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G55.3 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при інших дорсопатіях 

(M45-M46 †, M48.- †, 

M53-M54 †) 

- - 

G55 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G55.8 Компресія нервових 

корінців та сплетінь 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.0 Синдром каналу 

зап'ястка 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.1 Інші ураження 

серединного нерва 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.2 Ураження ліктьового 

нерва 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.3 Ураження променевого 

нерва 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.4 Каузалгія верхньої 

кінцівки 

- - 
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G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.8 Інші мононевропатії 

верхньої кінцівки 

- - 

G56 Мононевропатії 

верхньої кінцівки 

G56.9 Мононевропатія 

верхньої кінцівки, 

неуточнена 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.0 Ураження сідничного 

нерва 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.1 Парестетична мералгія - - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.2 Ураження стегнового 

нерва 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.3 Ураження латерального 

підколінного нерва 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.4 Ураження серединного 

підколінного нерва 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.5 Синдром 

передплеснового 

каналу 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.6 Ураження підошовного 

нерва 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.7 Каузалгія нижньої 

кінцівки 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.8 Інші мононевропатії 

нижньої кінцівки 

- - 

G57 Мононевропатії 

нижньої кінцівки 

G57.9 Мононевропатія 

нижньої кінцівки, 

неуточнена 

- - 

G58 Інші мононевропатії G58.0 Міжреберна невропатія - - 

G58 Інші мононевропатії G58.1 Комплексний 

регіонарний больовий 

синдром І типу 

G58.10 Неуточненої 

локалізації 

G58 Інші мононевропатії G58.1 Комплексний 

регіонарний больовий 

синдром І типу 

G58.11 Верхньої кінцівки 

G58 Інші мононевропатії G58.1 Комплексний 

регіонарний больовий 

синдром І типу 

G58.12 Нижньої кінцівки 

G58 Інші мононевропатії G58.1 Комплексний 

регіонарний больовий 

синдром І типу 

G58.19 Іншої уточненої 

локалізації 

G58 Інші мононевропатії G58.7 Множинний 

мононеврит 

- - 

G58 Інші мононевропатії G58.8 Інші уточнені 

мононевропатії 

- - 

G58 Інші мононевропатії G58.9 Мононевропатія, 

неуточнена 

- - 

G59 Мононевропатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.0 Спадкова моторна та 

сенсорна невропатія 

- - 
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G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.1 Хвороба Рефсума - - 

G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.2 Невропатія, пов'язана зі 

спадковою атаксією 

- - 

G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.3 Ідіопатична 

прогресуюча 

невропатія 

- - 

G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.8 Інші спадкові та 

ідіопатичні невропатії 

- - 

G60 Спадкова та 

ідіопатична невропатія 

G60.9 Спадкова та 

ідіопатична невропатія, 

неуточнена 

- - 

G61 Запальна 

поліневропатія 

G61.0 Синдром Гійєна-Барре - - 

G61 Запальна 

поліневропатія 

G61.1 Сироваткова 

невропатія 

- - 

G61 Запальна 

поліневропатія 

G61.8 Інші запальні 

поліневропатії 

- - 

G61 Запальна 

поліневропатія 

G61.9 Запальна 

поліневропатія, 

неуточнена 

- - 

G62 Інші поліневропатії G62.0 Медикаментозна 

поліневропатія 

- - 

G62 Інші поліневропатії G62.1 Алкогольна 

поліневропатія 

- - 

G62 Інші поліневропатії G62.2 Поліневропатія, 

спричинена іншими 

токсичними 

речовинами 

- - 

G62 Інші поліневропатії G62.8 Інші уточнені 

поліневропатії 

- - 

G62 Інші поліневропатії G62.9 Поліневропатія, 

неуточнена 

- - 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.0 Поліневропатія при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.1 Поліневропатії при 

новоутвореннях (C00-

D48†) 

- - 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.3 Поліневропатія при 

інших ендокринних та 

метаболічних хворобах 

(E00-E07 †, E15-E16 †, 

E20-E34 †, E70-E89 †) 

- - 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.4 Поліневропатія при 

недостатності 

харчування (E40-E64 †) 

- - 

G63 Поліневропатії при G63.5 Поліневропатія при - - 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

системних ураженнях 

сполучної тканини 

(M30-M35 †) 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.6 Поліневропатія при 

інших кістково-

м'язових ураженнях 

(M00-M25 †, M40-M96 

†) 

- - 

G63 Поліневропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G63.8 Поліневропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G64 Інші розлади 

периферичної 

нервової системи 

- - - - 

G70 Мiастенiя gravis 

(тяжка міастенія) та 

інші порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

G70.0 Тяжка міастенія gravis - - 

G70 Мiастенiя gravis 

(тяжка міастенія) та 

інші порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

G70.1 Токсичні порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

- - 

G70 Мiастенiя gravis 

(тяжка міастенія) та 

інші порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

G70.2 Вроджена або набута 

міастенія 

- - 

G70 Мiастенiя gravis 

(тяжка міастенія) та 

інші порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

G70.8 Інші уточнені 

порушення нервово-

м'язового з'єднання 

- - 

G70 Мiастенiя gravis 

(тяжка міастенія) та 

інші порушення 

нервово-м'язового 

з'єднання 

G70.9 Порушення нервово-

м'язового з'єднання, 

неуточнене 

- - 

G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.0 М'язова дистрофія - - 

G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.1 Міотонічні розлади - - 

G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.2 Вроджені міопатії - - 

G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.3 Мітохондріальна 

міопатія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.8 Інші первинні 

ураження м'язів 

- - 
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G71 Первинні ураження 

м'язів 

G71.9 Первинне ураження 

м'яза, неуточнене 

- - 

G72 Інші міопатії G72.0 Медикаментозна 

міопатія 

- - 

G72 Інші міопатії G72.1 Алкогольна міопатія - - 

G72 Інші міопатії G72.2 Міопатія, спричинена 

іншими токсичними 

речовинами 

- - 

G72 Інші міопатії G72.3 Періодичний параліч - - 

G72 Інші міопатії G72.4 Запальна міопатія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

G72 Інші міопатії G72.8 Інші уточнені міопатії - - 

G72 Інші міопатії G72.9 Міопатія, неуточнена - - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.0 Міастенічні синдроми 

при ендокринних 

хворобах 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.1 Синдром Ламберта-

Ітона (C00-D48 †) 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.2 Інші міастенічні 

синдроми при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.3 Міастенічні синдроми 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.4 Міопатія при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.5 Міопатія при 

ендокринних хворобах 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G73.6 Міопатія при 

порушенні обміну 

речовин 

- - 

G73 Ураження нервово-

м'язових з'єднань та 

м'язів при хворобах, 

G73.7 Міопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

- - 
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класифікованих в 

інших рубриках 

інших рубриках 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.0 Спастичний 

церебральний параліч 

G80.00 Спастичний 

церебральний 

параліч, 

неуточнений 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.0 Спастичний 

церебральний параліч 

G80.01 Спастична 

диплегія 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.0 Спастичний 

церебральний параліч 

G80.02 Спастична 

геміплегія 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.0 Спастичний 

церебральний параліч 

G80.03 Спастична 

квадриплегія 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.0 Спастичний 

церебральний параліч 

G80.09 Інші спастичні 

форми 

церебрального 

паралічу 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.3 Дискінетичний 

церебральний параліч 

- - 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.4 Атактичний 

церебральний параліч 

- - 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.8 Інший дитячий 

церебральний параліч 

- - 

G80 Дитячий 

церебральний параліч 

G80.9 Дитячий церебральний 

параліч, неуточнений 

- - 

G81 Геміплегія G81.0 Млява геміплегія - - 

G81 Геміплегія G81.1 Спастична геміплегія - - 

G81 Геміплегія G81.9 Геміплегія, неуточнена - - 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.00 Млява параплегія, 

неуточнена 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.01 Млява параплегія, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.02 Млява параплегія, 

неуточнена, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.03 Млява параплегія, 

повна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.04 Млява параплегія, 

повна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.05 Млява параплегія, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.0 Млява параплегія G82.06 Млява параплегія, 

неповна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.10 Спастична 

параплегія, 

неуточнена 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.11 Спастична 

параплегія, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.12 Спастична 

параплегія, 

неуточнена, 

хронічна 
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G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.13 Спастична 

параплегія, повна, 

гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.14 Спастична 

параплегія, повна, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.15 Спастична 

параплегія, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.1 Спастична параплегія G82.16 Спастична 

параплегія, 

неповна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.20 Параплегія, 

неуточнена, 

неуточнена 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.21 Параплегія, 

неуточнена, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.22 Параплегія, 

неуточнена, 

неуточнена, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.23 Параплегія, 

неуточнена, повна, 

гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.24 Параплегія, 

неуточнена, повна, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.25 Параплегія, 

неуточнена, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.2 Параплегія, неуточнена G82.26 Параплегія, 

неуточнена, 

неповна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.30 Млява тетраплегія, 

неуточнена 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.31 Млява тетраплегія, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.32 Млява тетраплегія, 

неуточнена, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.33 Млява тетраплегія, 

повна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.34 Млява тетраплегія, 

повна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.35 Млява тетраплегія, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.3 Млява тетраплегія G82.36 Млява тетраплегія, 

неповна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.40 Спастична 

тетраплегія, 

неуточнена 



282 
 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.41 Спастична 

тетраплегія, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.42 Спастична 

тетраплегія, 

неуточнена, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.43 Спастична 

тетраплегія, повна, 

гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.44 Спастична 

тетраплегія, повна, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.45 Спастична 

тетраплегія, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.4 Спастична тетраплегія G82.46 Спастична 

тетраплегія, 

неповна, хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.50 Тетраплегія, 

неуточнена, 

неуточнена 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.51 Тетраплегія, 

неуточнена, 

неуточнена, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.52 Тетраплегія, 

неуточнена, 

неуточнена, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.53 Тетраплегія, 

неуточнена, повна, 

гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.54 Тетраплегія, 

неуточнена, повна, 

хронічна 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.55 Тетраплегія, 

неуточнена, 

неповна, гостра 

G82 Параплегія та 

тетраплегія 

G82.5 Тетраплегія, 

неуточнена 

G82.56 Тетраплегія, 

неуточнена, 

неповна, хронічна 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.0 Диплегія верхніх 

кінцівок 

- - 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.1 Моноплегія нижньої 

кінцівки 

- - 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.2 Моноплегія верхньої 

кінцівки 

- - 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.3 Моноплегія, 

неуточнена 

- - 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.4 Синдром кінського 

хвоста 

- - 

G83 Інші паралітичні G83.5 Синдром - - 
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синдроми заблокованого тіла 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.8 Інші уточнені 

паралітичні синдроми 

G83.81 Лицевий параліч 

спричинений 

порушенням 

мозкового 

кровообігу 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.8 Інші уточнені 

паралітичні синдроми 

G83.89 Інші уточнені 

паралітичні 

синдроми 

G83 Інші паралітичні 

синдроми 

G83.9 Паралітичний синдром, 

неуточнений 

- - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.0 Ідіопатична 

периферична 

вегетативна невропатія 

- - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.1 Сімейна дизавтономія 

[Райлі-Дея] 

- - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.2 Синдром Горнера - - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.4 Автономна 

дисрефлексія 

- - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.8 Інші розлади 

вегетативної нервової 

системи 

- - 

G90 Розлади вегетативної 

нервової системи 

G90.9 Розлад вегетативної 

нервової системи, 

неуточнений 

- - 

G91 Гідроцефалія G91.0 Сполучена 

гідроцефалія 

- - 

G91 Гідроцефалія G91.1 Обструктивна 

гідроцефалія 

- - 

G91 Гідроцефалія G91.2 Гідроцефалія при 

нормальному тиску 

- - 

G91 Гідроцефалія G91.3 Посттравматична 

гідроцефалія, 

неуточнена 

- - 

G91 Гідроцефалія G91.8 Інша гідроцефалія - - 

G91 Гідроцефалія G91.9 Гідроцефалія, 

неуточнена 

- - 

G92 Токсична 

енцефалопатія 

- - - - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.0 Церебральна кіста - - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.1 Аноксичні ураження 

головного мозку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.2 Доброякісна 

внутрішньочерепна 

гіпертензія 

- - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.3 Післявірусний синдром 

втомлюваності 

- - 

G93 Інші ураження G93.4 Енцефалопатія, - - 



284 
 

головного мозку неуточнена 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.5 Компресія головного 

мозку 

- - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.6 Набряк головного 

мозку 

- - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.7 Синдром Рейє (Рея) - - 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.8 Інші уточнені ураження 

головного мозку 

G93.80 Інші уточнені 

ураження 

головного мозку 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.8 Інші уточнені ураження 

головного мозку 

G93.82 Cмерть головного 

мозку 

G93 Інші ураження 

головного мозку 

G93.9 Ураження головного 

мозку, неуточнене 

- - 

G94 Інші ураження 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G94.0 Гідроцефалія при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках (A00-

B94.9, B99 †) 

- - 

G94 Інші ураження 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G94.1 Гідроцефалія при 

пухлинних хворобах 

(C00-D48 †) 

- - 

G94 Інші ураження 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G94.2 Гідроцефалія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G94 Інші ураження 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G94.8 Інші уточнені ураження 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G95 Інші хвороби 

спинного мозку 

G95.0 Сирингомієлія та 

сирингобульбія 

- - 

G95 Інші хвороби 

спинного мозку 

G95.1 Судинна мієлопатія - - 

G95 Інші хвороби 

спинного мозку 

G95.2 Компресія спинного 

мозку, неуточнене 

- - 

G95 Інші хвороби 

спинного мозку 

G95.8 Інші уточнені хвороби 

спинного мозку 

- - 

G95 Інші хвороби 

спинного мозку 

G95.9 Хвороба спинного 

мозку, неуточнена 

- - 

G96 Інші ураження 

центральної нервової 

системи 

G96.0 Витікання 

спинномозкової рідини 

- - 

G96 Інші ураження 

центральної нервової 

системи 

G96.1 Ураження оболонки 

головного мозку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 
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G96 Інші ураження 

центральної нервової 

системи 

G96.8 Інші уточнені ураження 

центральної нервової 

системи 

- - 

G96 Інші ураження 

центральної нервової 

системи 

G96.9 Ураження центральної 

нервової системи, 

неуточнене 

- - 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.0 Післяпроцедурне 

витікання 

спинномозкової рідини 

- - 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.1 Реакція на 

спинномозкову та 

люмбальну пункцію, не 

класифікована в інших 

рубриках 

G97.11 Головний біль 

після проведення 

спинномозкової та 

люмбальної 

пункції 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.1 Реакція на 

спинномозкову та 

люмбальну пункцію, не 

класифікована в інших 

рубриках 

G97.19 Реакція на 

спинномозкову та 

люмбальну 

пункцію, не 

класифікована в 

інших рубриках 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.2 Внутрішньочерепна 

гіпотензія після 

вентрикулярного 

шунтування 

- - 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

G97.31 Випадковий 

прокол і розріз 

твердої мозкової 

оболонки під час 

проведення 

медичної 

процедури 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

G97.32 Випадковий 

прокол і розріз 

спинного мозку 

під час проведення 

медичної 

процедури 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

G97.33 Випадковий 

прокол і розріз 

нервового корінця 

та сплетіння під 

час проведення 

медичної 

процедури 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

G97.34 Випадковий 

прокол і розріз 

периферичного 
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системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

нерва під час 

проведення 

медичної 

процедури 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

G97.35 Випадковий 

прокол і розріз 

черепного нерва 

під час проведення 

медичної 

процедури 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

G97.39 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур нервової 

системи під час 

проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.8 Інші післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи 

- - 

G97 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження нервової 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

G97.9 Інтраопераційні та 

післяпроцедурне 

ураження нервової 

системи, неуточнене 

- - 

G98 Інші ураження 

нервової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - - - 

G99 Інші ураження 

нервової системи при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G99.0 Вегетативна невропатія 

при ендокринних та 

метаболічних хворобах 

- - 

G99 Інші ураження 

нервової системи при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G99.1 Інші ураження 

вегетативної нервової 

системи при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

G99 Інші ураження 

нервової системи при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G99.2 Мієлопатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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G99 Інші ураження 

нервової системи при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

G99.8 Інші уточнені ураження 

нервової системи при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H00 Ячмінь і халазіон H00.0 Ячмінь та інші глибокі 

запалення повік 

- - 

H00 Ячмінь і халазіон H00.1 Халазіон - - 

H01 Інші запалення повіки H01.0 Блефарит - - 

H01 Інші запалення повіки H01.1 Неінфекційні 

дерматози повіки 

- - 

H01 Інші запалення повіки H01.8 Інші уточнені 

запалення повіки 

- - 

H01 Інші запалення повіки H01.9 Запалення повіки, 

неуточнене 

- - 

H02 Інші хвороби повіки H02.0 Ентропіон та трихіаз 

повіки 

- - 

H02 Інші хвороби повіки H02.1 Ектропіон повіки - - 

H02 Інші хвороби повіки H02.2 Лагофтальм - - 

H02 Інші хвороби повіки H02.3 Блефарохалазис - - 

H02 Інші хвороби повіки H02.4 Птоз повіки - - 

H02 Інші хвороби повіки H02.5 Інші хвороби, що 

порушують функцію 

повіки 

- - 

H02 Інші хвороби повіки H02.6 Ксантелазма повіки - - 

H02 Інші хвороби повіки H02.7 Інші дегенеративні 

хвороби повіки та 

навколоочної ділянки 

- - 

H02 Інші хвороби повіки H02.8 Інші уточнені хвороби 

повіки 

- - 

H02 Інші хвороби повіки H02.9 Хвороба повіки, 

неуточнена 

- - 

H03 Ураження повіки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H03.0 Паразитарна інвазія 

повіки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H03 Ураження повіки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H03.1 Ураження повіки при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H03 Ураження повіки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H03.8 Ураження повіки при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.0 Дакріоаденіт - - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.1 Інші хвороби сльозної 

залози 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.2 Епіфора - - 
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H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.3 Гостре і неуточнене 

запалення 

сльозовивідних шляхів 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.4 Хронічне запалення 

сльозовивідних шляхів 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.5 Стеноз сльозовивідних 

шляхів і недостатність 

сльозовиведення 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.6 Інші зміни 

сльозовивідних шляхів 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.8 Інші хвороби сльозного 

апарата 

- - 

H04 Хвороби сльозного 

апарата 

H04.9 Хвороба сльозного 

апарата, неуточнена 

- - 

H05 Хвороби очної ямки H05.0 Гостре запалення очної 

ямки 

- - 

H05 Хвороби очної ямки H05.1 Хронічні запальні 

хвороби очної ямки 

- - 

H05 Хвороби очної ямки H05.2 Екзофтальмічні стани - - 

H05 Хвороби очної ямки H05.3 Деформація очної ямки - - 

H05 Хвороби очної ямки H05.4 Енофтальм - - 

H05 Хвороби очної ямки H05.5 Стороннє тіло, яке 

давно потрапило до 

очної ямки внаслідок її 

проникного поранення 

- - 

H05 Хвороби очної ямки H05.8 Інші хвороби очної 

ямки 

- - 

H05 Хвороби очної ямки H05.9 Хвороба очної ямки, 

неуточнена 

- - 

H06 Ураження сльозного 

апарата та очної ямки 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H06.0 Ураження сльозного 

апарата при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H06 Ураження сльозного 

апарата та очної ямки 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H06.1 Паразитарна інвазія 

очної ямки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H06 Ураження сльозного 

апарата та очної ямки 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H06.2 Екзофтальм при 

порушенні функції 

щитоподібної залози 

(E05.- †) 

- - 

H06 Ураження сльозного 

апарата та очної ямки 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H06.3 Інші ураження очної 

ямки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H10 Кон'юнктивіт H10.0 Слизо-гнійний 

кон'юнктивіт 

- - 

H10 Кон'юнктивіт H10.1 Гострий атопічний - - 
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кон'юнктивіт 

H10 Кон'юнктивіт H10.2 Інший гострий 

кон'юнктивіт 

- - 

H10 Кон'юнктивіт H10.3 Гострий кон'юнктивіт, 

неуточнений 

- - 

H10 Кон'юнктивіт H10.4 Хронічний 

кон'юнктивіт 

- - 

H10 Кон'юнктивіт H10.5 Блефарокон'юнктивіт - - 

H10 Кон'юнктивіт H10.8 Інший кон'юнктивіт - - 

H10 Кон'юнктивіт H10.9 Кон'юнктивіт, 

неуточнений 

- - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.0 Птеригій - - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.1 Кон'юнктивальні 

переродження та 

відкладення 

- - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.2 Рубці кон'юнктиви - - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.3 Кон'юнктивальний 

крововилив 

- - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.4 Інші кон'юнктивальні 

судинні хвороби та 

кісти 

- - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.8 Інші уточнені хвороби 

кон'юнктиви 

- - 

H11 Інші хвороби 

кон'юнктиви 

H11.9 Хвороба кон'юнктиви, 

неуточнена 

- - 

H13 Ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H13.0 Філярійна інвазія 

кон'юнктиви (B74.- †) 

- - 

H13 Ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H13.1 Кон'юнктивіт при 

інфекційних та 

паразитарних 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H13 Ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H13.2 Кон'юнктивіт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H13 Ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H13.3 Очний пемфігоїд (L12.- 

†) 

- - 

H13 Ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

H13.8 Інші ураження 

кон'юнктиви при 

хворобах, 

класифікованих в 

- - 
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інших рубриках інших рубриках 

H15 Хвороби склери H15.0 Склерит - - 

H15 Хвороби склери H15.1 Епісклерит - - 

H15 Хвороби склери H15.8 Інші ураження склери - - 

H15 Хвороби склери H15.9 Хвороба склери, 

неуточнена 

- - 

H16 Кератит H16.0 Виразка рогівки - - 

H16 Кератит H16.1 Інший поверхневий 

кератит без 

кон'юнктивіту 

- - 

H16 Кератит H16.2 Кератокон'юнктивіт - - 

H16 Кератит H16.3 Інтерстиціальний та 

глибокий кератит 

- - 

H16 Кератит H16.4 Неоваскуляризація 

рогівки 

- - 

H16 Кератит H16.8 Інші форми кератиту - - 

H16 Кератит H16.9 Кератит, неуточнений - - 

H17 Рубці та помутніння 

рогівки 

H17.0 Лейкома злиплива - - 

H17 Рубці та помутніння 

рогівки 

H17.1 Інше центральне 

помутніння рогівки 

- - 

H17 Рубці та помутніння 

рогівки 

H17.8 Інші рубці та 

помутніння рогівки 

- - 

H17 Рубці та помутніння 

рогівки 

H17.9 Рубці та помутніння 

рогівки, неуточнені 

- - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.0 Пігментація та 

відкладення у рогівці 

- - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.1 Бульозна кератопатія - - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.2 Інший набряк рогівки - - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.3 Зміни оболонок рогівки - - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.4 Дегенерація рогівки - - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.5 Спадкові дистрофії 

рогівки 

- - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.6 Кератоконус - - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.7 Інші деформації 

рогівки 

- - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.8 Інші уточнені хвороби 

рогівки 

- - 

H18 Інші хвороби рогівки H18.9 Хвороба рогівки, 

неуточнена 

- - 

H19 Ураження склери та 

рогівки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H19.0 Склерит та епісклерит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H19 Ураження склери та 

рогівки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H19.1 Герпесвірусний кератит 

і кератокон'юнктивіт 

(B00.5 †) 

- - 

H19 Ураження склери та 

рогівки при хворобах, 

класифікованих в 

H19.2 Кератит і 

кератокон'юнктивіт при 

інших інфекційних та 

- - 



291 
 

інших рубриках паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H19 Ураження склери та 

рогівки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H19.3 Кератит і 

кератокон'юнктивіт при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H19 Ураження склери та 

рогівки при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H19.8 Інші ураження склери 

та рогівки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H20 іридоцикліт H20.0 Гострий і підгострий 

іридоцикліт 

- - 

H20 іридоцикліт H20.1 Хронічний іридоцикліт - - 

H20 іридоцикліт H20.2 Іридоцикліт, 

спричинений лінзами 

- - 

H20 іридоцикліт H20.8 Інший іридоцикліт - - 

H20 іридоцикліт H20.9 Іридоцикліт, 

неуточнений 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.0 Гіфема - - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.1 Інші судинні хвороби 

райдужної оболонки та 

циліарного тіла 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.2 Дегенерація райдужної 

оболонки та циліарного 

тіла 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.3 Кіста райдужної 

оболонки, циліарного 

тіла та передньої 

камери ока 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.4 Зіничні мембрани - - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.5 Інші види спайок і 

розривів райдужної 

оболонки та циліарного 

тіла 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.8 Інші уточнені хвороби 

райдужної оболонки та 

циліарного тіла 

- - 

H21 Інші хвороби 

райдужної оболонки 

та циліарного тіла 

H21.9 Хвороба райдужної 

оболонки та циліарного 

тіла, неуточнена 

- - 

H22 Ураження райдужної 

оболонки та 

циліарного тіла при 

хворобах, 

класифікованих в 

H22.0 Іридоцикліт при 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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інших рубриках 

H22 Ураження райдужної 

оболонки та 

циліарного тіла при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H22.1 Іридоцикліт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H22 Ураження райдужної 

оболонки та 

циліарного тіла при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H22.8 Інші ураження 

райдужної оболонки та 

циліарного тіла при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H25 Стареча катаракта H25.0 Початкова стареча 

катаракта 

- - 

H25 Стареча катаракта H25.1 Стареча ядерна 

катаракта 

- - 

H25 Стареча катаракта H25.2 Стареча морганієва 

катаракта 

- - 

H25 Стареча катаракта H25.8 Інша стареча катаракта - - 

H25 Стареча катаракта H25.9 Стареча катаракта, 

неуточнена 

- - 

H26 Інша катаракта H26.0 Дитяча, юнацька та 

пресенільна катаракта 

- - 

H26 Інша катаракта H26.1 Травматична катаракта - - 

H26 Інша катаракта H26.2 Ускладнена катаракта - - 

H26 Інша катаракта H26.3 Катаракта, спричинена 

лікарськими засобами 

- - 

H26 Інша катаракта H26.4 Післяопераційна 

катаракта 

- - 

H26 Інша катаракта H26.8 Інша уточнена 

катаракта 

- - 

H26 Інша катаракта H26.9 Катаракта, неуточнена - - 

H27 Інші хвороби 

кришталика 

H27.0 Афакія - - 

H27 Інші хвороби 

кришталика 

H27.1 Вивих кришталика - - 

H27 Інші хвороби 

кришталика 

H27.8 Інші уточнені хвороби 

кришталика 

- - 

H27 Інші хвороби 

кришталика 

H27.9 Хвороба кришталика, 

неуточнена 

- - 

H28 Катаракта та інші 

ураження кришталика 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H28.1 Катаракта при інших 

ендокринних хворобах, 

розладах харчування та 

порушеннях обміну 

речовин, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H28 Катаракта та інші 

ураження кришталика 

при хворобах, 

класифікованих в 

H28.2 Катаракта при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 



293 
 

інших рубриках 

H28 Катаракта та інші 

ураження кришталика 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H28.8 Інші хвороби 

кришталика при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H30 Хоріоретинальне 

запалення 

H30.0 Вогнищеве 

хоріоретинальне 

запалення 

- - 

H30 Хоріоретинальне 

запалення 

H30.1 Дисеміноване 

хоріоретинальне 

запалення 

- - 

H30 Хоріоретинальне 

запалення 

H30.2 Задній цикліт - - 

H30 Хоріоретинальне 

запалення 

H30.8 Інші хоріоретинальні 

запалення 

- - 

H30 Хоріоретинальне 

запалення 

H30.9 Хоріоретинальне 

запалення, неуточнене 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.0 Хоріоретинальні рубці - - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.1 Дегенерація судинної 

оболонки ока 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.2 Спадкова дистрофія 

судинної оболонки ока 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.3 Крововиливи та 

розриви судинної 

оболонки ока 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.4 Відшарування судинної 

оболонки ока 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.8 Інші уточнені хвороби 

судинної оболонки ока 

- - 

H31 Інші хвороби судинної 

оболонки ока 

H31.9 Хвороба судинної 

оболонки ока, 

неуточнена 

- - 

H32 Хоріоретинальні 

ураження при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H32.0 Хоріоретинальне 

запалення при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H32 Хоріоретинальні 

ураження при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H32.8 Інші хоріоретинальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H33 Відшарування та 

розриви сітківки 

H33.0 Відшарування сітківки 

з розривом сітківки 

- - 

H33 Відшарування та 

розриви сітківки 

H33.1 Ретиношизис та 

ретинальні кісти 

- - 

H33 Відшарування та 

розриви сітківки 

H33.2 Серозне відшарування 

сітківки 

- - 

H33 Відшарування та H33.3 Розриви сітківки без - - 
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розриви сітківки відшарування 

H33 Відшарування та 

розриви сітківки 

H33.4 Тракційне 

відшарування сітківки 

- - 

H33 Відшарування та 

розриви сітківки 

H33.5 Інші форми 

відшарування сітківки 

- - 

H34 Оклюзії судин сітківки H34.0 Транзиторна 

ретинальна артеріальна 

оклюзія 

- - 

H34 Оклюзії судин сітківки H34.1 Центральна ретинальна 

артеріальна оклюзія 

- - 

H34 Оклюзії судин сітківки H34.2 Інші ретинальні 

артеріальні оклюзії 

- - 

H34 Оклюзії судин сітківки H34.8 Інші ретинальні 

судинні оклюзії 

- - 

H34 Оклюзії судин сітківки H34.9 Ретинальна васкулярна 

оклюзія, неуточнена 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.0 Фонова ретинопатія та 

ретинальні судинні 

зміни 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.1 Ретинопатія 

недоношених 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.2 Інша проліферативна 

ретинопатія 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.3 Дегенерація макули та 

заднього полюса 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.4 Периферична 

дегенерація сітківки 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.5 Спадкова дистрофія 

сітківки 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.6 Ретинальний 

крововилив 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.7 Розщеплення шарів 

сітківки 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.8 Інші уточнені ураження 

сітківки 

- - 

H35 Інші хвороби сітківки H35.9 Хвороба сітківки, 

неуточнена 

- - 

H36 Ураження сітківки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

H40 Глаукома H40.0 Підозра на глаукому - - 

H40 Глаукома H40.1 Первинна 

відкритокутова 

глаукома 

- - 

H40 Глаукома H40.2 Первинна 

закритокутова 

глаукома 

- - 

H40 Глаукома H40.3 Глаукома вторинна 

внаслідок травми ока 

- - 

H40 Глаукома H40.4 Глаукома вторинна 

внаслідок запального 

- - 
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захворювання ока 

H40 Глаукома H40.5 Глаукома вторинна 

внаслідок інших хвороб 

ока 

- - 

H40 Глаукома H40.6 Глаукома вторинна 

медикаментозна 

- - 

H40 Глаукома H40.8 Інша глаукома - - 

H40 Глаукома H40.9 Глаукома, неуточнена - - 

H42 Глаукома при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H42.0 Глаукома при 

ендокринних хворобах, 

розладах харчування та 

порушеннях обміну 

речовин 

- - 

H42 Глаукома при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H42.8 Глаукома при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.0 Пролапс склоподібного 

тіла 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.1 Крововилив у 

склоподібне тіло 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.2 Кристалічні 

відкладення у 

скловистому тілі 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.3 Інші помутніння 

склоподібного тіла 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.8 Інші хвороби 

склоподібного тіла 

- - 

H43 Хвороби 

склоподібного тіла 

H43.9 Хвороба склоподібного 

тіла, неуточнена 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.0 Гнійний ендофтальміт - - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.1 Інші ендофтальміти - - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.2 Дегенеративна міопія - - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.3 Інші дегенеративні 

хвороби очного яблука 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.4 Гіпотонія ока - - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.5 Дегенеративні стани 

очного яблука 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.6 Не видалене магнітне 

стороннє тіло, що 

давно потрапило в око 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.7 Не видалене немагнітне 

стороннє тіло, що 

давно потрапило в око 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.8 Інші хвороби очного 

яблука 

- - 

H44 Хвороби очного 

яблука 

H44.9 Хвороба очного яблука, 

неуточнена 

- - 
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H45 Ураження 

склоподібного тіла та 

очного яблука при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H45.0 Крововилив у 

склоподібне тіло при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H45 Ураження 

склоподібного тіла та 

очного яблука при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H45.1 Ендофтальміт при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H45 Ураження 

склоподібного тіла та 

очного яблука при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H45.8 Інші ураження 

склоподібного тіла та 

очного яблука при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H46 Неврит зорового нерва - - - - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.0 Хвороби зорового 

нерва, не класифіковані 

в інших рубриках 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.1 Набряк диска зорового 

нерва, неуточнений 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.2 Атрофія зорового нерва - - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.3 Інші хвороби диска 

зорового нерва 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.4 Ураження перехрестя 

зорових нервів 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.5 Ураження інших 

відділів зорових шляхів 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.6 Ураження зорової 

кіркової ділянки 

- - 

H47 Інші хвороби зорового 

[2-го] нерва та зорових 

шляхів 

H47.7 Хвороба зорових 

провідних шляхів, 

неуточнена 

- - 

H48 Ураження зорового (2-

го) нерва та зорових 

шляхів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H48.0 Атрофія зорового нерва 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H48 Ураження зорового (2-

го) нерва та зорових 

шляхів при хворобах, 

класифікованих в 

H48.1 Ретробульбарний 

неврит при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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інших рубриках 

H48 Ураження зорового (2-

го) нерва та зорових 

шляхів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H48.8 Інші ураження 

зорового нерва та 

зорових шляхів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.0 Параліч третього 

[окорухового] нерва 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.1 Параліч четвертого 

[блокового] нерва 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.2 Параліч шостого 

[відвідного] нерва 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.3 Повна [зовнішня] 

офтальмоплегія 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.4 Прогресуюча зовнішня 

офтальмоплегія 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.8 Інша паралітична 

косоокість 

- - 

H49 Паралітична 

косоокість 

H49.9 Паралітична 

косоокість, неуточнена 

- - 

H50 Інша косоокість H50.0 Збіжна співдружна 

косоокість 

- - 

H50 Інша косоокість H50.1 Розбіжна співдружна 

косоокість 

- - 

H50 Інша косоокість H50.2 Вертикальна косоокість - - 

H50 Інша косоокість H50.3 Переміжна 

гетеротропія 

- - 

H50 Інша косоокість H50.4 Інші та неуточнені 

гетеротропії 

- - 

H50 Інша косоокість H50.5 Гетерофорія - - 

H50 Інша косоокість H50.6 Механічна косоокість - - 

H50 Інша косоокість H50.8 Інша уточнена 

косоокість 

- - 

H50 Інша косоокість H50.9 Косоокість, неуточнена - - 

H51 Інші порушення 

співдружнього руху 

очей 

H51.0 Параліч погляду - - 

H51 Інші порушення 

співдружнього руху 

очей 

H51.1 Недостатність та 

надмірність 

конвергенції 

- - 

H51 Інші порушення 

співдружнього руху 

очей 

H51.2 Внутрішньоядерна 

офтальмоплегія 

- - 

H51 Інші порушення 

співдружнього руху 

очей 

H51.8 Інші уточнені 

порушення 

співдружнього руху 

очей 

- - 

H51 Інші порушення 

співдружнього руху 

очей 

H51.9 Порушення 

співдружнього руху 

очей, неуточнене 

- - 

H52 Порушення рефракції H52.0 Гіперметропія - - 
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та акомодації 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.1 Міопія - - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.2 Астигматизм - - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.3 Анізометропія та 

анізейконія 

- - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.4 Пресбіопія - - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.5 Порушення акомодації - - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.6 Інші порушення 

рефракції 

- - 

H52 Порушення рефракції 

та акомодації 

H52.7 Порушення рефракції, 

неуточнене 

- - 

H53 Розлади зору H53.0 Амбліопія внаслідок 

анопсії 

- - 

H53 Розлади зору H53.1 Суб'єктивні розлади 

зору 

- - 

H53 Розлади зору H53.2 Диплопія - - 

H53 Розлади зору H53.3 Інші порушення 

бінокулярного зору 

- - 

H53 Розлади зору H53.4 Дефекти поля зору - - 

H53 Розлади зору H53.5 Аномалії колірного 

зору 

- - 

H53 Розлади зору H53.6 Нічна сліпота - - 

H53 Розлади зору H53.8 Інші розлади зору - - 

H53 Розлади зору H53.9 Розлад зору, 

неуточнений 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.0 Сліпота обох очей - - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.1 Тяжке порушення зору 

обох очей 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.2 Помірне порушення 

зору обох очей 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.3 Легке або відсутнє 

порушення зору обох 

очей 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

H54.4 Сліпота одного ока - - 
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монокулярною 

сліпотою 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.5 Тяжке порушення зору 

одного ока 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.6 Помірне порушення 

зору одного ока 

- - 

H54 Порушення зору, 

включно з 

бінокулярною чи 

монокулярною 

сліпотою 

H54.9 Неуточнене порушення 

зору 

- - 

H55 Ністагм та інші 

мимовільні рухи очей 

- - - - 

H57 Інші хвороби ока та 

його придаткового 

апарата 

H57.0 Аномалія функції 

зіниці 

- - 

H57 Інші хвороби ока та 

його придаткового 

апарата 

H57.1 Очний біль - - 

H57 Інші хвороби ока та 

його придаткового 

апарата 

H57.8 Інші уточнені хвороби 

ока та його 

придаткового апарата 

- - 

H57 Інші хвороби ока та 

його придаткового 

апарата 

H57.9 Ураження ока та його 

придаткового апарата, 

неуточнене 

- - 

H58 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H58.0 Аномалії функції зіниці 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H58 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H58.1 Порушення зору при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H58 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H58.8 Інші уточнені ураження 

ока та його 

придаткового апарата 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

H59.0 Післяпроцедурна 

кератопатія [бульозна 

афакічна] 

- - 
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інших рубриках 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.11 Випадковий 

прокол і розріз 

рогівки ока під час 

проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.12 Випадковий 

прокол і розріз 

кон'юнктиви під 

час проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.13 Випадковий 

прокол і розріз 

капсули 

кришталика під 

час проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.14 Випадковий 

прокол і розріз 

сітківки ока під 

час проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.15 Випадковий 

прокол і розріз 

склоподібного тіла 

під час проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.16 Випадковий 

прокол і розріз 

плями (макули) 

під час проведення 

медичної 

процедури 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.1 Випадковий прокол і 

розріз очей та 

придатків під час 

проведення медичної 

процедури 

H59.19 Випадковий 

прокол і розріз 

структур ока та 

придатків під час 

проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.81 Післяпроцедурний 

кістозний набряк 

макули 
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H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.82 Післяпроцедурний 

блебіт 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.83 Післяпроцедурний 

ендофтальміт 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.84 Післяпроцедурні 

хоріоретинальні 

рубці 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.85 Післяпроцедурна 

гіфема 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.8 Інші ураження ока та 

його придаткового 

апарата після та під час 

медичних процедур 

H59.89 Інші ураження ока 

та його 

придаткового 

апарата після та 

під час медичних 

процедур, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

H59 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

ураження ока та його 

придаткового апарату, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

H59.9 Ураження ока та його 

придаткового апарата 

після та під час 

медичних процедур, 

неуточнене 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.0 Абсцес зовнішнього 

вуха 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.1 Целюліт зовнішнього 

вуха 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.2 Злоякісний зовнішній 

отит 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.3 Інший інфекційний 

зовнішній отит 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.4 Холестеатома 

зовнішнього вуха 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.5 Гострий зовнішній 

неінфекційний отит 

- - 

H60 Зовнішній отит H60.8 Інший зовнішній отит - - 

H60 Зовнішній отит H60.9 Зовнішній отит, - - 
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неуточнений 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.0 Перихондрит 

зовнішнього вуха 

- - 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.1 Неінфекційні хвороби 

вушної раковини 

- - 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.2 Сірчана пробка - - 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.3 Набутий стеноз 

зовнішнього слухового 

ходу 

- - 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.8 Інші уточнені хвороби 

зовнішнього вуха 

- - 

H61 Інші хвороби 

зовнішнього вуха 

H61.9 Хвороба зовнішнього 

вуха, неуточнена 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.0 Зовнішній отит при 

бактеріальних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.1 Зовнішній отит при 

вірусних інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.2 Зовнішній отит при 

мікозах 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.3 Зовнішній отит при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.4 Зовнішній отит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H62 Ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H62.8 Інші ураження 

зовнішнього вуха при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H65 Негнійний середній 

отит 

H65.0 Гострий середній 

серозний отит 

- - 

H65 Негнійний середній 

отит 

H65.1 Інші гострі негнійні 

середні отити 

- - 

H65 Негнійний середній 

отит 

H65.2 Хронічний серозний 

середній отит 

- - 

H65 Негнійний середній 

отит 

H65.3 Хронічний слизовий 

середній отит 

- - 
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H65 Негнійний середній 

отит 

H65.4 Інші хронічні негнійні 

середні отити 

- - 

H65 Негнійний середній 

отит 

H65.9 Негнійний середній 

отит, неуточнений 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.0 Гострий гнійний 

середній отит 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.1 Хронічний 

туботимпанальний 

гнійний середній отит 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.2 Хронічний епітимпано-

антральний гнійний 

середній отит 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.3 Інші хронічні гнійні 

середні отити 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.4 Гнійний середній отит, 

неуточнений 

- - 

H66 Гнійний та 

неуточнений середній 

отит 

H66.9 Середній отит, 

неуточнений 

- - 

H67 Середній отит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H67.0 Середній отит при 

бактеріальних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H67 Середній отит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H67.1 Середній отит при 

вірусних інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H67 Середній отит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H67.8 Середній отит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H68 Сальпінгіт та 

обструкція слухової 

(євстахієвої) труби 

H68.0 Сальпінгіт слухової 

(євстахієвої) труби 

- - 

H68 Сальпінгіт та 

обструкція слухової 

(євстахієвої) труби 

H68.1 Обструкція слухової 

(євстахієвої) труби 

- - 

H69 Інші хвороби слухової 

(євстахієвої) труби 

H69.0 Зяюча слухова 

(євстахієва) труба 

- - 

H69 Інші хвороби слухової 

(євстахієвої) труби 

H69.8 Інші уточнені хвороби 

слухової (євстахієвої) 

труби 

- - 

H69 Інші хвороби слухової 

(євстахієвої) труби 

H69.9 Хвороба слухової 

(євстахієвої) труби, 

неуточнена 

- - 

H70 Мастоїдит та 

споріднені стани 

H70.0 Гострий мастоїдит - - 

H70 Мастоїдит та H70.1 Хронічний мастоїдит - - 
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споріднені стани 

H70 Мастоїдит та 

споріднені стани 

H70.2 Петрозит - - 

H70 Мастоїдит та 

споріднені стани 

H70.8 Інші форми мастоїдиту 

та споріднених станів 

- - 

H70 Мастоїдит та 

споріднені стани 

H70.9 Мастоїдит, 

неуточнений 

- - 

H71 Холестеатома 

середнього вуха 

- - - - 

H72 Перфорація 

барабанної перетинки 

H72.0 Центральна перфорація 

барабанної перетинки 

- - 

H72 Перфорація 

барабанної перетинки 

H72.1 Перфорація барабанної 

перетинки у ділянці 

атика 

- - 

H72 Перфорація 

барабанної перетинки 

H72.2 Інші крайові 

перфорації барабанної 

перетинки 

- - 

H72 Перфорація 

барабанної перетинки 

H72.8 Інші види перфорації 

барабанної перетинки 

- - 

H72 Перфорація 

барабанної перетинки 

H72.9 Перфорація барабанної 

перетинки, неуточнена 

- - 

H73 Інші хвороби 

барабанної перетинки 

H73.0 Гострий мірингіт - - 

H73 Інші хвороби 

барабанної перетинки 

H73.1 Хронічний мірингіт - - 

H73 Інші хвороби 

барабанної перетинки 

H73.8 Інші уточнені хвороби 

барабанної перетинки 

- - 

H73 Інші хвороби 

барабанної перетинки 

H73.9 Хвороба барабанної 

перетинки, неуточнена 

- - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.0 Тимпаносклероз - - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.1 Адгезивна хвороба 

середнього вуха 

- - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.2 Розрив і зміщення 

слухових кісточок 

- - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.3 Інші набуті дефекти 

слухових кісточок 

- - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.4 Поліп середнього вуха - - 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

H74.8 Інші уточнені хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

- - 
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відростка відростка 

H74 Інші хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка 

H74.9 Хвороба середнього 

вуха та соскоподібного 

відростка, неуточнена 

- - 

H75 Інші ураження 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H75.0 Мастоїдит при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H75 Інші ураження 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H75.8 Інші уточнені хвороби 

середнього вуха та 

соскоподібного 

відростка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H80 Отосклероз H80.0 Отосклероз із 

залученням вікна 

присінка (овального 

вікна), необлітеруючий 

- - 

H80 Отосклероз H80.1 Отосклероз із 

залученням вікна 

присінка (овального 

вікна), облітеруючий 

- - 

H80 Отосклероз H80.2 Отосклероз кохлеарний - - 

H80 Отосклероз H80.8 Інші форми 

отосклерозу 

- - 

H80 Отосклероз H80.9 Отосклероз, 

неуточнений 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.0 Хвороба Меньєра - - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.1 Доброякісне 

пароксизмальне 

запаморочення 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.2 Вестибулярний 

нейроніт 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.3 Інші периферичні 

запаморочення 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.4 Запаморочення 

центрального 

походження 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.8 Інші порушення 

вестибулярної функції 

- - 

H81 Порушення 

вестибулярної функції 

H81.9 Порушення 

вестибулярної функції, 

неуточнене 

- - 

H83 Інші хвороби 

внутрішнього вуха 

H83.0 Лабіринтит - - 

H83 Інші хвороби H83.1 Лабіринтний свищ - - 
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внутрішнього вуха [нориця] 

H83 Інші хвороби 

внутрішнього вуха 

H83.2 Лабіринтна дисфункція - - 

H83 Інші хвороби 

внутрішнього вуха 

H83.3 Шумові ефекти 

внутрішнього вуха 

- - 

H83 Інші хвороби 

внутрішнього вуха 

H83.8 Інші уточнені хвороби 

внутрішнього вуха 

- - 

H83 Інші хвороби 

внутрішнього вуха 

H83.9 Хвороба внутрішнього 

вуха, неуточнена 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.0 Кондуктивна втрата 

слуху, двостороння 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.1 Кондуктивна втрата 

слуху, одностороння з 

повним збереженням 

слухового сприйняття 

на протилежному боці 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.2 Кондуктивна втрата 

слуху, неуточнена 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.3 Нейросенсорна втрата 

слуху, двостороння 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.4 Нейросенсорна втрата 

слуху, одностороння з 

повним збереженням 

слухового сприйняття 

на протилежній стороні 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.5 Нейросенсорна втрата 

слуху, неуточнена 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.6 Змішана кондуктивна 

та нейросенсорна 

туговухість, 

двостороння 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.7 Змішана кондуктивна 

та нейросенсорна 

туговухість, 

одностороння з повним 

збереженням слухового 

сприйняття на 

протилежній стороні 

- - 

H90 Кондуктивна та 

нейросенсорна втрата 

слуху 

H90.8 Змішана кондуктивна 

та нейросенсорна 

втрата слуху, 

неуточнена 

- - 

H91 Інша втрата слуху H91.0 Ототоксична втрата 

слуху 

- - 

H91 Інша втрата слуху H91.1 Пресбікузис - - 

H91 Інша втрата слуху H91.2 Раптова ідіопатична 

втрата слуху 

- - 

H91 Інша втрата слуху H91.3 Мутаційна глухота, не - - 



307 
 

класифікована в інших 

рубриках 

H91 Інша втрата слуху H91.8 Інші уточнені форми 

втрати слуху 

- - 

H91 Інша втрата слуху H91.9 Втрата слуху, 

неуточнена 

- - 

H92 Оталгія та виділення з 

вуха 

H92.0 Оталгія - - 

H92 Оталгія та виділення з 

вуха 

H92.1 Оторея - - 

H92 Оталгія та виділення з 

вуха 

H92.2 Кровотеча з вуха - - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.0 Дегенеративні та 

судинні хвороби вуха 

- - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.1 Шум у вухах 

(суб'єктивний) 

- - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.2 Інші аномалії 

слухового сприйняття 

- - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.3 Хвороби слухового 

нерва 

- - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.8 Інші уточнені хвороби 

вуха 

- - 

H93 Інші хвороби вуха, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H93.9 Хвороба вуха, 

неуточнена 

- - 

H94 Інші ураження вуха 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H94.0 Кохлеарний неврит при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H94 Інші ураження вуха 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

H94.8 Інші уточнені ураження 

вуха при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.0 Рецидивна 

холестеатома 

порожнини після 

мастоїдектомії 

- - 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

H95.1 Інші ураження після 

мастоїдектомії 

H95.11 Хронічне 

запалення 

порожнини після 

мастоїдектомії 
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рубриках 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.1 Інші ураження після 

мастоїдектомії 

H95.12 Грануляція 

порожнини після 

мастоїдектомії 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.1 Інші ураження після 

мастоїдектомії 

H95.13 Кіста слизової 

оболонки 

порожнини після 

мастоїдектомії 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.1 Інші ураження після 

мастоїдектомії 

H95.19 Інші порушення 

після 

мастоїдектомії 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.2 Випадковий прокол і 

розріз структур вуха та 

соскоподібного 

відростка під час 

проведення медичної 

процедури, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.8 Інші ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка після 

медичних процедур 

- - 

H95 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

H95.9 Ураження вуха та 

соскоподібного 

відростка після та під 

час медичних 

процедур, неуточнене 

- - 

I00 Ревматична лихоманка 

без залучення серця 

- - - - 

I01 Ревматична лихоманка 

із залученням серця 

I01.0 Гострий ревматичний 

перикардит 

- - 

I01 Ревматична лихоманка 

із залученням серця 

I01.1 Гострий ревматичний 

ендокардит 

- - 

I01 Ревматична лихоманка 

із залученням серця 

I01.2 Гострий ревматичний 

міокардит 

- - 
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I01 Ревматична лихоманка 

із залученням серця 

I01.8 Інші гострі ревматичні 

хвороби серця 

- - 

I01 Ревматична лихоманка 

із залученням серця 

I01.9 Гостра ревматична 

хвороба серця, 

неуточнена 

- - 

I02 Ревматична хорея I02.0 Ревматична хорея з 

залученням серця 

- - 

I02 Ревматична хорея I02.9 Ревматична хорея без 

залучення серця 

- - 

I05 Ревматичні хвороби 

мітрального клапана 

I05.0 Мітральний стеноз - - 

I05 Ревматичні хвороби 

мітрального клапана 

I05.1 Ревматична 

недостатність 

мітрального клапана 

- - 

I05 Ревматичні хвороби 

мітрального клапана 

I05.2 Мітральний стеноз із 

недостатністю 

- - 

I05 Ревматичні хвороби 

мітрального клапана 

I05.8 Інші хвороби 

мітрального клапана 

- - 

I05 Ревматичні хвороби 

мітрального клапана 

I05.9 Хвороба мітрального 

клапана, неуточнена 

- - 

I06 Ревматичні хвороби 

аортального клапана 

I06.0 Ревматичний 

аортальний стеноз 

- - 

I06 Ревматичні хвороби 

аортального клапана 

I06.1 Ревматична 

недостатність 

аортального клапана 

- - 

I06 Ревматичні хвороби 

аортального клапана 

I06.2 Ревматичний 

аортальний стеноз із 

недостатністю 

- - 

I06 Ревматичні хвороби 

аортального клапана 

I06.8 Інші ревматичні 

хвороби аортального 

клапана 

- - 

I06 Ревматичні хвороби 

аортального клапана 

I06.9 Ревматична хвороба 

аортального клапана, 

неуточнена 

- - 

I07 Ревматичні хвороби 

тристулкового клапана 

I07.0 Тристулковий стеноз - - 

I07 Ревматичні хвороби 

тристулкового клапана 

I07.1 Тристулкова 

недостатність 

- - 

I07 Ревматичні хвороби 

тристулкового клапана 

I07.2 Тристулковий стеноз із 

недостатністю 

- - 

I07 Ревматичні хвороби 

тристулкового клапана 

I07.8 Інші хвороби 

тристулкового клапана 

- - 

I07 Ревматичні хвороби 

тристулкового клапана 

I07.9 Хвороба тристулкового 

клапана, неуточнена 

- - 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.0 Сукупне ураження 

мітрального та 

аортального клапанів 

- - 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.1 Сукупне ураження 

мітрального та 

тристулкового клапанів 

- - 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.2 Сукупне ураження 

аортального та 

- - 
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тристулкового клапанів 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.3 Сукупне ураження 

мітрального, 

аортального та 

тристулкового клапанів 

- - 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.8 Інші множинні хвороби 

серцевих клапанів 

- - 

I08 Ураження кількох 

клапанів 

I08.9 Множинне ураження 

серцевих клапанів, 

неуточнене 

- - 

I09 Інші ревматичні 

хвороби серця 

I09.0 Ревматичний міокардит - - 

I09 Інші ревматичні 

хвороби серця 

I09.1 Ревматичні хвороби 

ендокарда, клапан 

неуточнений 

- - 

I09 Інші ревматичні 

хвороби серця 

I09.2 Хронічний 

ревматичний 

перикардит 

- - 

I09 Інші ревматичні 

хвороби серця 

I09.8 Інші уточнені 

ревматичні хвороби 

серця 

- - 

I09 Інші ревматичні 

хвороби серця 

I09.9 Ревматична хвороба 

серця, неуточнена 

- - 

I10 Есенціальна 

(первинна) гіпертензія 

- - - - 

I11 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця 

I11.0 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця з (застійною) 

серцевою 

недостатністю 

- - 

I11 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця 

I11.9 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця без (застійної) 

серцевої недостатності 

- - 

I12 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

нирок 

I12.0 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

нирок з нирковою 

недостатністю 

- - 

I12 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

нирок 

I12.9 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

нирок без ниркової 

недостатності 

- - 

I13 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця та нирок 

I13.0 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця і нирок із 

(застійною) серцевою 

недостатністю 

- - 

I13 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця та нирок 

I13.1 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця і нирок з 

нирковою 

недостатністю 

- - 
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I13 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця та нирок 

I13.2 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця і нирок із 

(застійною) серцевою 

та нирковою 

недостатністю 

- - 

I13 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця та нирок 

I13.9 Гіпертензивна 

(гіпертонічна) хвороба 

серця і нирок, 

неуточнена 

- - 

I15 Вторинна гіпертензія I15.0 Реноваскулярна 

гіпертензія 

- - 

I15 Вторинна гіпертензія I15.1 Вторинна гіпертензія, 

пов'язана з іншими 

нирковими 

порушеннями 

- - 

I15 Вторинна гіпертензія I15.2 Вторинна гіпертензія, 

пов'язана з 

ендокринними 

порушенням 

- - 

I15 Вторинна гіпертензія I15.8 Інша вторинна 

гіпертензія 

- - 

I15 Вторинна гіпертензія I15.9 Вторинна гіпертензія, 

неуточнена 

- - 

I20 Стенокардія I20.0 Нестабільна 

стенокардія 

- - 

I20 Стенокардія I20.1 Стенокардія з 

зареєстрованим 

спазмом судин 

- - 

I20 Стенокардія I20.8 Інші форми стенокардії - - 

I20 Стенокардія I20.9 Стенокардія, 

неуточнена 

- - 

I21 Гострий інфаркт 

міокарда 

I21.0 Гострий 

трансмуральний 

інфаркт передньої 

стінки міокарда 

- - 

I21 Гострий інфаркт 

міокарда 

I21.1 Гострий 

трансмуральний 

інфаркт нижньої стінки 

міокарда 

- - 

I21 Гострий інфаркт 

міокарда 

I21.2 Гострий 

трансмуральний 

інфаркт міокарда інших 

уточнених локалізацій 

- - 

I21 Гострий інфаркт 

міокарда 

I21.3 Гострий 

трансмуральний 

інфаркт міокарда 

неуточненої локалізації 

- - 

I21 Гострий інфаркт 

міокарда 

I21.4 Гострий 

субендокардіальний 

інфаркт міокарда 

- - 

I21 Гострий інфаркт I21.9 Гострий інфаркт - - 
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міокарда міокарда, неуточнений 

I22 Повторний інфаркт 

міокарда 

I22.0 Повторний інфаркт 

передньої стінки 

міокарда 

- - 

I22 Повторний інфаркт 

міокарда 

I22.1 Повторний інфаркт 

нижньої стінки 

міокарда 

- - 

I22 Повторний інфаркт 

міокарда 

I22.8 Повторний інфаркт 

міокарда інших 

уточнених локалізацій 

- - 

I22 Повторний інфаркт 

міокарда 

I22.9 Повторний інфаркт 

міокарда неуточненої 

локалізації 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.0 Гемоперикард як 

поточне ускладнення 

гострого інфаркту 

міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки як поточне 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.2 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки як поточне 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.3 Розрив серцевої стінки 

без гемоперикарда як 

поточне ускладнення 

гострого інфаркту 

міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.4 Розрив сухожилкової 

хорди, як поточне 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.5 Розрив папілярного 

м'язу мітрального 

клапана як поточне 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.6 Тромбоз передсердя, 

вушка передсердя та 

шлуночка як поточне 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I23 Деякі поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

I23.8 Інші поточні 

ускладнення гострого 

інфаркту міокарда 

- - 

I24 Інші форми гострої 

ішемічної хвороби 

серця 

I24.0 Коронарний тромбоз, 

який не призводить до 

інфаркту міокарда 

- - 
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I24 Інші форми гострої 

ішемічної хвороби 

серця 

I24.1 Синдром Дресслера - - 

I24 Інші форми гострої 

ішемічної хвороби 

серця 

I24.8 Інші форми гострої 

ішемічної хвороби 

серця 

- - 

I24 Інші форми гострої 

ішемічної хвороби 

серця 

I24.9 Гостра ішемічна 

хвороба серця, 

неуточнена 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.0 Атеросклеротична 

серцево-судинна 

хвороба як така 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.1 Атеросклеротична 

хвороба серця 

I25.10 Атеросклеротична 

хвороба серця 

неуточнених 

судин 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.1 Атеросклеротична 

хвороба серця 

I25.11 Атеросклеротична 

хвороба серця 

нативних вінцевих 

артерій 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.1 Атеросклеротична 

хвороба серця 

I25.12 Атеросклеротична 

хвороба серця 

аутогенного 

обхідного 

судинного шунта 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.1 Атеросклеротична 

хвороба серця 

I25.13 Атеросклеротична 

хвороба серця 

неаутогенного 

обхідного 

судинного шунта 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.2 Перенесений у 

минулому інфаркт 

міокарда 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.3 Аневризма серця - - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.4 Аневризма розсічення 

вінцевої (коронарної) 

артерії 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.5 Ішемічна 

кардіоміопатія 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.6 Безсимптомна ішемія 

міокарда 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.8 Інші форми хронічної 

ішемічної хвороби 

серця 

- - 

I25 Хронічна ішемічна 

хвороба серця 

I25.9 Хронічна ішемічна 

хвороба серця, 

неуточнена 

- - 

I26 Легенева емболія I26.0 Легенева емболія зі 

згадкою про гостре 

легеневе серце 

- - 

I26 Легенева емболія I26.9 Легенева емболія без - - 



314 
 

згадки про гостре 

легеневе серце 

I27 Інші форми легенево-

серцевої недостатності 

I27.0 Первинна легенева 

гіпертензія 

- - 

I27 Інші форми легенево-

серцевої недостатності 

I27.1 Кіфосколіотична 

хвороба серця 

- - 

I27 Інші форми легенево-

серцевої недостатності 

I27.2 Інша вторинна легенева 

гіпертензія 

- - 

I27 Інші форми легенево-

серцевої недостатності 

I27.8 Інші уточнені форми 

легенево-серцевої 

хвороби 

- - 

I27 Інші форми легенево-

серцевої недостатності 

I27.9 Легенево-серцева 

хвороба, неуточнена 

- - 

I28 Інші хвороби 

легеневих судин 

I28.0 Артеріовенозний свищ 

[нориця] легеневих 

судин 

- - 

I28 Інші хвороби 

легеневих судин 

I28.1 Аневризма легеневої 

артерії 

- - 

I28 Інші хвороби 

легеневих судин 

I28.8 Інші уточнені хвороби 

легеневих судин 

- - 

I28 Інші хвороби 

легеневих судин 

I28.9 Хвороба легеневих 

судин, неуточнена 

- - 

I30 Гострий перикардит I30.0 Гострий 

неспецифічний 

ідіопатичний 

перикардит 

- - 

I30 Гострий перикардит I30.1 Інфекційний 

перикардит 

- - 

I30 Гострий перикардит I30.8 Інші форми гострого 

перикардиту 

- - 

I30 Гострий перикардит I30.9 Гострий перикардит, 

неуточнений 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.0 Хронічний адгезивний 

перикардит 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.1 Хронічний 

констриктивний 

перикардит 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.2 Гемоперикард, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.3 Перикардіальний випіт 

(незапальний) 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.8 Інші уточнені хвороби 

перикарда 

- - 

I31 Інші хвороби 

перикарда 

I31.9 Хвороба перикарда, 

неуточнена 

- - 

I32 Перикардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I32.0 Перикардит при 

бактеріальних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I32 Перикардит при I32.1 Перикардит при інших - - 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I32 Перикардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I32.8 Перикардит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I33 Гострий та підгострий 

ендокардит 

I33.0 Гострий та підгострий 

інфекційний 

ендокардит 

- - 

I33 Гострий та підгострий 

ендокардит 

I33.9 Гострий ендокардит, 

неуточнений 

- - 

I34 Неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

I34.0 Недостатність 

мітрального клапана 

- - 

I34 Неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

I34.1 Пролапс мітрального 

клапана 

- - 

I34 Неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

I34.2 Неревматичний стеноз 

мітрального клапана 

- - 

I34 Неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

I34.8 Інші неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

- - 

I34 Неревматичні 

ураження мітрального 

клапана 

I34.9 Неревматичне 

ураження мітрального 

клапана, неуточнене 

- - 

I35 Неревматичні 

ураження аортального 

клапана 

I35.0 Стеноз аортального 

клапана 

- - 

I35 Неревматичні 

ураження аортального 

клапана 

I35.1 Недостатність 

аортального клапана 

- - 

I35 Неревматичні 

ураження аортального 

клапана 

I35.2 Стеноз аортального 

клапана з 

недостатністю 

- - 

I35 Неревматичні 

ураження аортального 

клапана 

I35.8 Інші ураження 

аортального клапана 

- - 

I35 Неревматичні 

ураження аортального 

клапана 

I35.9 Ураження аортального 

клапана, неуточнене 

- - 

I36 Неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

I36.0 Неревматичний стеноз 

тристулкового клапана 

- - 

I36 Неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

I36.1 Неревматична 

недостатність 

тристулкового клапана 

- - 

I36 Неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

I36.2 Неревматичний стеноз 

тристулкового клапана 

з недостатністю 

- - 
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I36 Неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

I36.8 Інші неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

- - 

I36 Неревматичні 

ураження 

тристулкового клапана 

I36.9 Неревматичне 

ураження 

тристулкового клапана, 

неуточнене 

- - 

I37 Ураження клапана 

легеневої артерії 

I37.0 Стеноз клапана 

легеневої артерії 

- - 

I37 Ураження клапана 

легеневої артерії 

I37.1 Недостатність клапана 

легеневої артерії 

- - 

I37 Ураження клапана 

легеневої артерії 

I37.2 Стеноз клапана 

легеневої артерії з 

недостатністю 

- - 

I37 Ураження клапана 

легеневої артерії 

I37.8 Інші ураження клапана 

легеневої артерії 

- - 

I37 Ураження клапана 

легеневої артерії 

I37.9 Ураження клапана 

легеневої артерії, 

неуточнене 

- - 

I38 Ендокардит, клапан 

неуточнений 

- - - - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.0 Ураження мітрального 

клапана при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.1 Ураження аортального 

клапана при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.2 Ураження 

тристулкового клапана 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.3 Ураження клапана 

легеневої артерії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.4 Множинні ураження 

серцевих клапанів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I39 Ендокардит та 

ураження клапанів 

серця при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I39.8 Ендокардит 

неуточненого клапана, 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I40 Гострий міокардит I40.0 Інфекційний міокардит - - 
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I40 Гострий міокардит I40.1 Ізольований міокардит - - 

I40 Гострий міокардит I40.8 Інший гострий 

міокардит 

- - 

I40 Гострий міокардит I40.9 Гострий міокардит, 

неуточнений 

- - 

I41 Міокардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I41.0 Міокардит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I41 Міокардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I41.1 Міокардит при 

вірусних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I41 Міокардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I41.2 Міокардит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I41 Міокардит при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I41.8 Міокардит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.0 Дилатаційна 

кардіоміопатія 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.1 Обструктивна 

гіпертрофічна 

кардіоміопатія 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.2 Інша гіпертрофічна 

кардіоміопатія 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.3 Ендоміокардіальна 

(еозинофільна) хвороба 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.4 Ендокардіальний 

фіброеластоз 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.5 Інша рестриктивна 

кардіоміопатія 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.6 Алкогольна 

кардіоміопатія 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.7 Кардіоміопатія, 

спричинена дією 

лікарських засобів та 

інших зовнішніх 

факторів 

- - 

I42 Кардіоміопатія I42.8 Інші кардіоміопатії - - 

I42 Кардіоміопатія I42.9 Кардіоміопатія, 

неуточнена 

- - 

I43 Кардіоміопатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I43.0 Кардіоміопатія при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I43 Кардіоміопатія при I43.1 Кардіоміопатія при - - 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

метаболічних 

порушеннях 

I43 Кардіоміопатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I43.2 Кардіоміопатія при 

порушеннях 

харчування 

- - 

I43 Кардіоміопатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I43.8 Кардіоміопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.0 Блокада першого 

ступеня 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.1 Передсердно-

шлуночкова блокада 

другого ступеня 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.2 Передсердно-

шлуночкова блокада 

повна 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.3 Інша та неуточнена 

передсердно-

шлуночкова блокада 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.4 Блокада передньої 

гілки лівої ніжки пучка 

Гіса 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.5 Блокада задньої гілки 

лівої ніжки пучка Гіса 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.6 Інша та неуточнена 

блокада пучка Гіса 

- - 

I44 Передсердно-

шлуночкова блокада 

(атріовентрикулярна) 

та блокада лівої ніжки 

пучка Гіса 

I44.7 Блокада лівої ніжки 

пучка Гіса, неуточнена 

- - 

I45 Інші порушення I45.0 Блокада правої ніжки - - 
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провідності пучка Гіса 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.1 Інша та неуточнена 

блокада правої ніжки 

пучка Гіса 

- - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.2 Двопучкова блокада - - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.3 Трипучкова блокада - - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.4 Неуточнена 

внутрішньошлуночкова 

блокада 

- - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.5 Інша уточнена блокада 

серця 

- - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.6 Синдром передчасного 

збудження шлуночків 

- - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.8 Інші уточнені 

порушення провідності 

- - 

I45 Інші порушення 

провідності 

I45.9 Порушення 

провідності, 

неуточнене 

- - 

I46 Зупинка серця I46.0 Зупинка серця з вдалим 

відновленням серцевої 

діяльності 

- - 

I46 Зупинка серця I46.1 Раптова серцева 

смерть, як така 

- - 

I46 Зупинка серця I46.9 Зупинка серця, 

неуточнена 

- - 

I47 Пароксизмальна 

тахікардія 

I47.0 Поворотна шлуночкова 

аритмія 

- - 

I47 Пароксизмальна 

тахікардія 

I47.1 Надшлуночкова 

тахікардія 

- - 

I47 Пароксизмальна 

тахікардія 

I47.2 Шлуночкова тахікардія - - 

I47 Пароксизмальна 

тахікардія 

I47.9 Пароксизмальна 

тахікардія, неуточнена 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.0 Пароксизмальна 

фібриляція передсердь 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.1 Стійка фібриляція 

передсердь 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.2 Хронічна фібриляція 

передсердь 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.3 Типове тріпотіння 

передсердь 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.4 Атипове тріпотіння 

передсердь 

- - 

I48 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь 

I48.9 Фібриляція та 

тріпотіння передсердь, 

неуточнене 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.0 Фібриляція та 

тріпотіння шлуночків 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.1 Передчасна 

деполяризація 

- - 
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передсердь 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.2 Передчасна 

деполяризація, що 

виходить із з'єднання 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.3 Передчасна 

деполяризація 

шлуночків 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.4 Інша та неуточнена 

передчасна 

деполяризація 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.5 Синдром слабкості 

синусового вузла 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.8 Інші уточнені 

порушення серцевого 

ритму 

- - 

I49 Інші порушення 

серцевого ритму 

I49.9 Порушення серцевого 

ритму, неуточнене 

- - 

I50 Серцева недостатність I50.0 Застійна серцева 

недостатність 

- - 

I50 Серцева недостатність I50.1 Лівошлуночкова 

недостатність 

- - 

I50 Серцева недостатність I50.9 Серцева недостатність, 

неуточнена 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.0 Дефект перегородки 

серця, набутий 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.1 Розрив сухожилкових 

хорд, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.2 Розрив папілярного 

м'язу мітрального 

клапана, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.3 Внутрішньосерцевий 

тромбоз, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.4 Міокардит, 

неуточнений 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.5 Дегенерація міокарда - - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.6 Серцево-судинна 

хвороба, неуточнена 

- - 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.7 Кардіомегалія - - 

I51 Ускладнення та I51.8 Інші неточно позначені - - 
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недостатньо описані 

хвороби серця 

хвороби серця 

I51 Ускладнення та 

недостатньо описані 

хвороби серця 

I51.9 Хвороба серця, 

неуточнена 

- - 

I52 Інші ураження серця 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I52.0 Інші ураження серця 

при бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I52 Інші ураження серця 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I52.1 Інші ураження серця 

при інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I52 Інші ураження серця 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I52.8 Інші ураження серця 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.0 Субарахноїдальний 

крововилив з 

каротидного синуса та 

біфуркації сонної 

артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.1 Субарахноїдальний 

крововилив з 

серединної мозкової 

артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.2 Субарахноїдальний 

крововилив із 

передньої сполучної 

артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.3 Субарахноїдальний 

крововилив з задньої 

сполучної артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.4 Субарахноїдальний 

крововилив з основної 

артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.5 Субарахноїдальний 

крововилив з хребтової 

артерії 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.6 Субарахноїдальний 

крововилив з інших 

внутрішньочерепних 

артерій 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.7 Субарахноїдальний 

крововилив з 

внутрішньочерепної 

артерії, неуточненої 

- - 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.8 Інший 

субарахноїдальний 

- - 
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крововилив 

I60 Субарахноїдальний 

крововилив 

I60.9 Субарахноїдальний 

крововилив, 

неуточнений 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.0 Внутрішньомозковий 

крововилив у півкулю, 

субкортикальний 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.1 Внутрішньомозковий 

крововилив у півкулю, 

кортикальний 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.2 Внутрішньомозковий 

крововилив у півкулю, 

неуточнений 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.3 Внутрішньомозковий 

крововилив у стовбур 

головного мозку 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.4 Внутрішньомозковий 

крововилив у мозочок 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.5 Внутрішньомозковий 

внутрішньошлуночков

ий крововилив 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.6 Внутрішньомозковий 

крововилив множинної 

локалізації 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.8 Інший 

внутрішньомозковий 

крововилив 

- - 

I61 Внутрішньомозковий 

крововилив 

I61.9 Внутрішньомозковий 

крововилив, 

неуточнений 

- - 

I62 Інший 

нетравматичний 

внутрішньочерепний 

крововилив 

I62.0 Субдуральний 

крововилив (гострий) 

(нетравматичний) 

- - 

I62 Інший 

нетравматичний 

внутрішньочерепний 

крововилив 

I62.1 Нетравматичний 

екстрадуральний 

крововилив 

- - 

I62 Інший 

нетравматичний 

внутрішньочерепний 

крововилив 

I62.9 Внутрішньочерепний 

крововилив 

(нетравматичний), 

неуточнений 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.0 Інфаркт мозку 

внаслідок тромбозу 

прецеребральних 

артерій 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.1 Інфаркт мозку 

внаслідок емболії 

прецеребральних 

артерій 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.2 Інфаркт мозку 

внаслідок неуточненої 

- - 
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закупорки або стенозу 

прецеребральних 

артерій 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.3 Інфаркт мозку 

внаслідок тромбозу 

церебральних артерій 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.4 Інфаркт мозку 

внаслідок емболії 

церебральних артерій 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.5 Інфаркт мозку 

внаслідок неуточненої 

закупорки або стенозу 

церебральних артерій 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.6 Інфаркт мозку 

внаслідок тромбозу 

церебральних вен, 

негнійний 

- - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.8 Інший інфаркт мозку - - 

I63 Інфаркт головного 

мозку 

I63.9 Інфаркт мозку, 

неуточнений 

- - 

I64 Інсульт, неуточнений 

як крововилив або 

інфаркт 

- - - - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

призводять до 

інфаркту мозку 

I65.0 Окклюзія та стеноз 

хребтової артерії 

- - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

призводять до 

інфаркту мозку 

I65.1 Окклюзія та стеноз 

основної (базилярної) 

артерії 

- - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

призводять до 

інфаркту мозку 

I65.2 Окклюзія та стеноз 

сонної артерії 

- - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

призводять до 

інфаркту мозку 

I65.3 Окклюзія та стеноз 

множинних і двобічніх 

прецеребральних 

артерій 

- - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

призводять до 

інфаркту мозку 

I65.8 Окклюзія та стеноз 

інших прецеребральних 

артерій 

- - 

I65 Окклюзія та стеноз 

прецеребральних 

артерій, що не 

I65.9 Окклюзія та стеноз 

неуточненої 

прецеребральної артерії 

- - 
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призводять до 

інфаркту мозку 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.0 Окклюзія та стеноз 

середньої церебральної 

артерії 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.1 Окклюзія та стеноз 

передньої церебральної 

артерії 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.2 Окклюзія та стеноз 

задньої церебральної 

артерії 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.3 Окклюзія та стеноз 

мозочкових артерій 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.4 Окклюзія та стеноз 

множинних 

церебральних артерій 

(двобічний) 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.8 Окклюзія та стеноз 

іншої церебральної 

артерії 

- - 

I66 Окклюзія та стеноз 

церебральних артерій, 

що не призводять до 

інфаркту мозку 

I66.9 Окклюзія та стеноз 

неуточненої 

церебральної артерії 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.0 Розшарування 

церебральних артерій 

без розриву 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.1 Церебральна 

аневризма, без розриву 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.2 Церебральний 

атеросклероз 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.3 Прогресуюча судинна 

лейкоенцефалопатія 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.4 Гіпертонічна 

енцефалопатія 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.5 Хвороба Моямоя - - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.6 Негнійний тромбоз 

внутрішньочерепної 

венозної системи 

- - 

I67 Інші I67.7 Церебральний артеріїт, - - 
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цереброваскулярні 

хвороби 

не класифікований в 

інших рубриках 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.8 Інші уточнені 

цереброваскулярні 

хвороби 

- - 

I67 Інші 

цереброваскулярні 

хвороби 

I67.9 Цереброваскулярна 

хвороба, неуточнена 

- - 

I68 Ураження судин 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I68.0 Церебральна амілоїдна 

ангіопатія (E85.-†) 

- - 

I68 Ураження судин 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I68.1 Церебральний артеріїт 

при інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I68 Ураження судин 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I68.2 Церебральний артеріїт 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I68 Ураження судин 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I68.8 Інші ураження судин 

головного мозку при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.0 Наслідки 

субарахноїдального 

крововиливу 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.1 Наслідки 

внутрішньомозкового 

крововиливу 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.2 Наслідки іншого 

нетравматичного 

внутрішньочерепного 

крововиливу 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.3 Наслідки інфаркту 

мозку 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.4 Наслідки мозкового 

інсульту, неуточненого 

як крововилив чи 

інфаркт 

- - 

I69 Наслідки 

цереброваскулярних 

хвороб 

I69.8 Наслідки інших та 

неуточнених 

цереброваскулярних 

хвороб 

- - 

I70 Атеросклероз I70.0 Атеросклероз аорти - - 

I70 Атеросклероз I70.1 Атеросклероз ниркової 

артерії 

- - 
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I70 Атеросклероз I70.2 Атеросклероз артерій 

кінцівок 

I70.20 Атеросклероз 

артерій кінцівок, 

неуточнений 

I70 Атеросклероз I70.2 Атеросклероз артерій 

кінцівок 

I70.21 Атеросклероз 

артерій кінцівок з 

переміжною 

кульгавістю 

I70 Атеросклероз I70.2 Атеросклероз артерій 

кінцівок 

I70.22 Атеросклероз 

артерій кінцівок з 

болем у стані 

спокою 

I70 Атеросклероз I70.2 Атеросклероз артерій 

кінцівок 

I70.23 Атеросклероз 

артерій кінцівок з 

утворенням 

виразок 

I70 Атеросклероз I70.2 Атеросклероз артерій 

кінцівок 

I70.24 Атеросклероз 

артерій кінцівок з 

гангреною 

I70 Атеросклероз I70.8 Атеросклероз інших 

артерій 

- - 

I70 Атеросклероз I70.9 Генералізований та 

неуточнений 

атеросклероз 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.0 Розшарування аорти I71.00 Розшарування 

аорти, неуточненої 

локалізації 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.0 Розшарування аорти I71.01 Розшарування 

грудної частини 

аорти 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.0 Розшарування аорти I71.02 Розшарування 

черевної частини 

аорти 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.0 Розшарування аорти I71.03 Розшарування 

грудної й черевної 

частини аорти 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.1 Аневризма грудної 

аорти, розірвана 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.2 Аневризма грудної 

аорти без згадування 

про розрив 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.3 Аневризма черевної 

аорти, розірвана 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.4 Аневризма черевної 

аорти без згадування 

про розрив 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.5 Аневризма грудної та 

черевної аорти, 

розірвана 

- - 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.6 Аневризма грудної та 

черевної аорти без 

згадування про розрив 

- - 

I71 Аневризма та I71.8 Аневризма аорти - - 
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розшарування аорти неуточненої 

локалізації, розірвана 

I71 Аневризма та 

розшарування аорти 

I71.9 Аневризма аорти 

неуточненої локалізації 

без згадування про 

розрив 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.0 Аневризма та 

розшарування сонної 

артерії 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.1 Аневризма та 

розшарування артерії 

верхньої кінцівки 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.2 Аневризма та 

розшарування ниркової 

артерії 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.3 Аневризма та 

розшарування клубової 

артерії 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.4 Аневризма та 

розшарування артерії 

нижньої кінцівки 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.5 Аневризма та 

розшарування інших 

прецеребральних 

артерій 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.6 Аневризма та 

розшарування 

хребтової артерії 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.8 Аневризма та 

розшарування інших 

уточнених артерій 

- - 

I72 Інші форми аневризми 

та розшарування 

I72.9 Аневризма та 

розшарування 

неуточненої локалізації 

- - 

I73 Інші хвороби 

периферичних судин 

I73.0 Синдром Рейно I73.00 Синдром Рейно 

без гангрени 

I73 Інші хвороби 

периферичних судин 

I73.0 Синдром Рейно I73.01 Синдром Рейно з 

гангреною 

I73 Інші хвороби 

периферичних судин 

I73.1 Облітеруючий 

тромбангіїт [хвороба 

Бюргера] 

- - 

I73 Інші хвороби 

периферичних судин 

I73.8 Інші уточнені хвороби 

периферичних судин 

- - 

I73 Інші хвороби 

периферичних судин 

I73.9 Хвороба периферичних 

судин, неуточнена 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.0 Емболія та тромбоз 

черевної аорти 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.1 Емболія та тромбоз 

інших та неуточнених 

відділів аорти 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.2 Емболія та тромбоз 

артерій верхніх 

- - 
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кінцівок 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.3 Емболія та тромбоз 

артерій нижніх кінцівок 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.4 Емболія та тромбоз 

артерій кінцівок, 

неуточнені 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.5 Емболія та тромбоз 

клубової артерії 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.8 Емболія та тромбоз 

інших артерій 

- - 

I74 Емболія та тромбоз 

артерії 

I74.9 Емболія та тромбоз 

неуточненої артерії 

- - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.0 Артеріовенозний свищ 

[нориця], набутий 

- - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.1 Звуження артерії - - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.2 Розрив артерії - - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.3 Фіброзно-м'язова 

дисплазія артерії 

- - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.4 Синдром компресії 

черевного стовбура 

черевної аорти 

- - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.5 Некроз артерії - - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.6 Артеріїт, неуточнений - - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.8 Інші уточнені ураження 

артерій та артеріол 

- - 

I77 Інші ураження артерій 

та артеріол 

I77.9 Ураження артерій та 

артеріол, неуточнене 

- - 

I78 Хвороби капілярів I78.0 Спадкова геморагічна 

телеангіектазія 

- - 

I78 Хвороби капілярів I78.1 Невус, непухлинний - - 

I78 Хвороби капілярів I78.8 Інші хвороби капілярів - - 

I78 Хвороби капілярів I78.9 Хвороба капілярів, 

неуточнена 

- - 

I79 Ураження артерій, 

артеріол та капілярів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I79.0 Аневризма аорти при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I79 Ураження артерій, 

артеріол та капілярів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I79.1 Аортит при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I79 Ураження артерій, 

артеріол та капілярів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I79.2 Периферична 

ангіопатія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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I79 Ураження артерій, 

артеріол та капілярів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I79.8 Інші ураження артерій, 

артеріол та капілярів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.0 Флебіт та тромбофлебіт 

поверхневих судин 

нижніх кінцівок 

- - 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.1 Флебіт та тромбофлебіт 

стегнової вени 

- - 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.2 Флебіт та тромбофлебіт 

інших глибоких судин 

нижніх кінцівок 

I80.20 Флебіт і 

тромбофлебіт 

глибоких судин 

нижніх кінцівок, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.2 Флебіт та тромбофлебіт 

інших глибоких судин 

нижніх кінцівок 

I80.21 Флебіт і 

тромбофлебіт 

клубової вени 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.2 Флебіт та тромбофлебіт 

інших глибоких судин 

нижніх кінцівок 

I80.22 Флебіт і 

тромбофлебіт 

підколінної вени 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.2 Флебіт та тромбофлебіт 

інших глибоких судин 

нижніх кінцівок 

I80.23 Флебіт і 

тромбофлебіт 

великогомілкової 

вени 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.3 Флебіт та тромбофлебіт 

нижніх кінцівок, 

неуточнений 

- - 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.4 Флебіт і тромбофлебіт 

судин верхніх кінцівок 

I80.40 Флебіт і 

тромбофлебіт 

судин верхніх 

кінцівок, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.4 Флебіт і тромбофлебіт 

судин верхніх кінцівок 

I80.41 Флебіт і 

тромбофлебіт 

поверхневих 

судин верхніх 

кінцівок 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.4 Флебіт і тромбофлебіт 

судин верхніх кінцівок 

I80.42 Флебіт і 

тромбофлебіт 

глибоких судин 

верхніх кінцівок 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.8 Флебіт та тромбофлебіт 

інших локалізацій 

- - 

I80 Флебіт та 

тромбофлебіт 

I80.9 Флебіт та тромбофлебіт 

неуточненої локалізації 

- - 

I81 Тромбоз ворітної вени - - - - 

I82 Інша венозна емболія 

та тромбоз 

I82.0 Синдром Бадда-Кіарі - - 

I82 Інша венозна емболія I82.1 Тромбофлебіт - - 



330 
 

та тромбоз мігруючий 

I82 Інша венозна емболія 

та тромбоз 

I82.2 Емболія та тромбоз 

порожнистої вени 

- - 

I82 Інша венозна емболія 

та тромбоз 

I82.3 Емболія та тромбоз 

ниркової вени 

- - 

I82 Інша венозна емболія 

та тромбоз 

I82.8 Емболія та тромбоз 

інших уточнених вен 

- - 

I82 Інша венозна емболія 

та тромбоз 

I82.9 Емболія та тромбоз 

неуточненої вени 

- - 

I83 Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

I83.0 Варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок з 

виразкою 

- - 

I83 Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

I83.1 Варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок із 

запаленням 

- - 

I83 Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

I83.2 Варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок з 

виразкою та 

запаленням 

- - 

I83 Варикозне 

розширення вен 

нижніх кінцівок 

I83.9 Варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок без 

виразки та запалення 

- - 

I85 Варикозне 

розширення вен 

стравоходу 

I85.0 Варикозне розширення 

вен стравоходу з 

кровотечею 

- - 

I85 Варикозне 

розширення вен 

стравоходу 

I85.9 Варикозне розширення 

вен стравоходу без 

кровотечі 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.0 Варикозне розширення 

під'язикових вен 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.1 Варикозне розширення 

вен мошонки 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.2 Варикозне розширення 

вен таза 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.3 Варикозне розширення 

вен вульви 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.4 Варикозне розширення 

вен шлунка 

- - 

I86 Варикозне 

розширення вен інших 

локалізацій 

I86.8 Варикозне розширення 

вен інших уточнених 

локалізацій 

- - 

I87 Інші ураження вен I87.0 Посттромботичний 

синдром 

- - 

I87 Інші ураження вен I87.1 Компресія вени - - 

I87 Інші ураження вен I87.2 Венозна недостатність 

(хронічна) 

(периферична) 

- - 
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I87 Інші ураження вен I87.8 Інші уточнені ураження 

вен 

- - 

I87 Інші ураження вен I87.9 Ураження вени, 

неуточнене 

- - 

I88 Неспецифічний 

лімфаденіт 

I88.0 Неспецифічний 

брижовий лімфаденіт 

- - 

I88 Неспецифічний 

лімфаденіт 

I88.1 Хронічний лімфаденіт, 

за винятком брижового 

- - 

I88 Неспецифічний 

лімфаденіт 

I88.8 Інший неспецифічний 

лімфаденіт 

- - 

I88 Неспецифічний 

лімфаденіт 

I88.9 Неспецифічний 

лімфаденіт, 

неуточнений 

- - 

I89 Інші неінфекційні 

хвороби лімфатичних 

судин та лімфатичних 

вузлів 

I89.0 Лімфонабряк, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

I89 Інші неінфекційні 

хвороби лімфатичних 

судин та лімфатичних 

вузлів 

I89.1 Лімфангіт - - 

I89 Інші неінфекційні 

хвороби лімфатичних 

судин та лімфатичних 

вузлів 

I89.8 Інші уточнені 

неінфекційні хвороби 

лімфатичних судин та 

лімфатичних вузлів 

- - 

I89 Інші неінфекційні 

хвороби лімфатичних 

судин та лімфатичних 

вузлів 

I89.9 Неінфекційна хвороба 

лімфатичних судин та 

лімфатичних вузлів, 

неуточнена 

- - 

I95 Гіпотензія I95.0 Ідіопатична гіпотензія - - 

I95 Гіпотензія I95.1 Ортостатична 

гіпотензія 

I95.10 Ортостатична 

гіпотензія, 

неуточнена 

I95 Гіпотензія I95.1 Ортостатична 

гіпотензія 

I95.11 Первинна 

ортостатична 

гіпотензія 

I95 Гіпотензія I95.1 Ортостатична 

гіпотензія 

I95.12 Нейрогенна 

ортостатична 

гіпотензія 

I95 Гіпотензія I95.1 Ортостатична 

гіпотензія 

I95.19 Інша уточнена 

ортостатична 

гіпотензія 

I95 Гіпотензія I95.2 Гіпотензія внаслідок дії 

лікарських засобів 

- - 

I95 Гіпотензія I95.8 Інші види гіпотензії - - 

I95 Гіпотензія I95.9 Гіпотензія, неуточнена - - 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.0 Посткардіотомічний 

синдром 

- - 
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I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.2 Синдром лімфонабряку 

після мастектомії 

- - 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.31 Випадковий 

прокол і розріз 

аорти під час 

проведення 

медичної 

процедури 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.32 Випадковий 

прокол і розріз 

коронарної артерії 

під час проведення 

медичної 

процедури 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.33 Випадковий 

прокол і розріз 

порожнистої вени 

під час проведення 

медичної 

процедури 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.34 Випадковий 

прокол і розріз 

інших 

кровоносних 

судин під час 

проведення 

медичної 

процедури 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.35 Випадковий 

прокол і розріз 

серця під час 

проведення 

медичної 

процедури 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.3 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

кровообігу 

I97.39 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур системи 

кровообігу під час 

проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

I97.8 Інші порушення 

системи кровообігу 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

I97.81 Постпроцедурний 

синдром 

«обкрадання» 

коронарних 

артерій 
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рубриках рубриках 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.8 Інші порушення 

системи кровообігу 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.82 Синдром 

кардіостимулятора 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.8 Інші порушення 

системи кровообігу 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.83 Постпроцедурні 

лімфокіста, 

лімфедема 

(лімфатичний 

набряк) і 

хілоторакс 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.8 Інші порушення 

системи кровообігу 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.89 Інші 

інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

системи 

кровообігу, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

I97 Порушення системи 

кровообігу після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

I97.9 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

порушення системи 

кровообігу, неуточнене 

- - 

I98 Інші порушення 

системи кровообігу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I98.0 Сифіліс серцево-

судинної системи 

- - 

I98 Інші порушення 

системи кровообігу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I98.1 Ураження серцево-

судинної системи при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I98 Інші порушення 

системи кровообігу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I98.2 Варикозне розширення 

вен стравоходу без 

кровотечі при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I98 Інші порушення 

системи кровообігу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I98.3 Варикозне розширення 

вен стравоходу з 

кровотечею при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

I98 Інші порушення 

системи кровообігу 

I98.8 Інші уточнені 

порушення системи 

- - 
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при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

кровообігу при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

I99 Інші та неуточнені 

порушення системи 

кровообігу 

- - - - 

J00 Гострий назофарингіт 

[нежить] 

- - - - 

J01 Гострий синусит J01.0 Гострий 

верхньощелепний 

синусит 

- - 

J01 Гострий синусит J01.1 Гострий фронтальний 

синусит 

- - 

J01 Гострий синусит J01.2 Гострий етмоїдальний 

синусит 

- - 

J01 Гострий синусит J01.3 Гострий сфеноїдальний 

синусит 

- - 

J01 Гострий синусит J01.4 Гострий пансинусит - - 

J01 Гострий синусит J01.8 Інший гострий синусит - - 

J01 Гострий синусит J01.9 Гострий синусит, 

неуточнений 

- - 

J02 Гострий фарингіт J02.0 Стрептококовий 

фарингіт 

- - 

J02 Гострий фарингіт J02.8 Гострий фарингіт, 

спричинений іншими 

уточненими 

збудниками 

- - 

J02 Гострий фарингіт J02.9 Гострий фарингіт, 

неуточнений 

- - 

J03 Гострий тонзиліт J03.0 Стрептококовий 

тонзиліт 

- - 

J03 Гострий тонзиліт J03.8 Гострий тонзиліт, 

спричинений іншими 

уточненими 

збудниками 

- - 

J03 Гострий тонзиліт J03.9 Гострий тонзиліт, 

неуточнений 

- - 

J04 Гострий ларингіт і 

трахеїт 

J04.0 Гострий ларингіт - - 

J04 Гострий ларингіт і 

трахеїт 

J04.1 Гострий трахеїт - - 

J04 Гострий ларингіт і 

трахеїт 

J04.2 Гострий ларинготрахеїт - - 

J05 Гострий 

обструктивний 

ларингіт [круп] та 

епіглотит 

J05.0 Гострий обструктивний 

ларингіт [круп] 

- - 

J05 Гострий 

обструктивний 

ларингіт [круп] та 

епіглотит 

J05.1 Гострий епіглотит - - 
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J06 Гострі інфекції 

верхніх дихальних 

шляхів множинної та 

неуточненої 

локалізації 

J06.0 Гострий 

ларингофарингіт 

- - 

J06 Гострі інфекції 

верхніх дихальних 

шляхів множинної та 

неуточненої 

локалізації 

J06.8 Інші гострі інфекції 

верхніх дихальних 

шляхів з множинними 

локалізаціями 

- - 

J06 Гострі інфекції 

верхніх дихальних 

шляхів множинної та 

неуточненої 

локалізації 

J06.9 Гостра інфекція 

верхніх дихальних 

шляхів, неуточнена 

- - 

J09 Грип, спричинений 

ідентифікованим 

зоонозним або 

пандемічним вірусом 

грипу 

- - - - 

J10 Грип, спричинений 

іншим 

ідентифікованим 

вірусом грипу 

J10.0 Грип з пневмонією, 

інший ідентифікований 

вірус грипу 

- - 

J10 Грип, спричинений 

іншим 

ідентифікованим 

вірусом грипу 

J10.1 Грип з іншими 

респіраторними 

проявами, інший 

ідентифікований вірус 

грипу 

- - 

J10 Грип, спричинений 

іншим 

ідентифікованим 

вірусом грипу 

J10.8 Грип з іншими 

проявами, інший 

ідентифікований вірус 

грипу 

- - 

J11 Грип, вірус не 

ідентифікований 

J11.0 Грип з пневмонією, 

вірус не 

ідентифікований 

- - 

J11 Грип, вірус не 

ідентифікований 

J11.1 Грип з іншими 

респіраторними 

проявами, вірус не 

ідентифікований 

- - 

J11 Грип, вірус не 

ідентифікований 

J11.8 Грип з іншими 

проявами, вірус не 

ідентифікований 

- - 

J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.0 Аденовірусна 

пневмонія 

- - 

J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.1 Пневмонія, спричинена 

респіраторно-

синцитіальним вірусом 

- - 

J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.2 Пневмонія, спричинена 

вірусом парагрипу 

- - 
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J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.3 Пневмонія, спричинена 

метапневмовірусом 

людини 

- - 

J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.8 Інша вірусна пневмонія - - 

J12 Вірусна пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J12.9 Вірусна пневмонія, 

неуточнена 

- - 

J13 Пневмонія, 

спричинена 

Streptococcus 

pneumoniae 

- - - - 

J14 Пневмонія, 

спричинена 

Haemophilus influenzae 

- - - - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.0 Пневмонія, спричинена 

Klebsiella pneumoniae 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.1 Пневмонія, спричинена 

Pseudomonas 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.2 Пневмонія, спричинена 

стафілококом 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.3 Пневмонія, спричинена 

стрептококами групи В 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.4 Пневмонія, спричинена 

іншими стрептококами 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.5 Пневмонія, спричинена 

Escherichia coli 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.6 Пневмонія, спричинена 

іншими 

грамнегативними 

бактеріями 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.7 Пневмонія, спричинена 

Mycoplasma pneumonia 

- - 

J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.8 Інша бактеріальна 

пневмонія 

- - 
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J15 Бактеріальна 

пневмонія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J15.9 Бактеріальна 

пневмонія, неуточнена 

- - 

J16 Пневмонія, 

спричинена іншими 

інфекційними 

агентами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

J16.0 Пневмонія, спричинена 

хламідіями 

- - 

J16 Пневмонія, 

спричинена іншими 

інфекційними 

агентами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

J16.8 Пневмонія, спричинена 

іншими уточненими 

інфекційними агентами 

- - 

J17 Пневмонія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J17.0 Пневмонія при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

J17 Пневмонія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J17.1 Пневмонія при 

вірусних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

J17 Пневмонія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J17.2 Пневмонія при мікозах - - 

J17 Пневмонія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J17.3 Пневмонія при 

паразитарних хворобах 

- - 

J17 Пневмонія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J17.8 Пневмонія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

J18 Пневмонія, збудник не 

уточнений 

J18.0 Бронхопневмонія, 

неуточнена 

- - 

J18 Пневмонія, збудник не 

уточнений 

J18.1 Часткова пневмонія, 

неуточнена 

- - 

J18 Пневмонія, збудник не 

уточнений 

J18.2 Гіпостатична 

пневмонія, неуточнена 

- - 

J18 Пневмонія, збудник не 

уточнений 

J18.8 Інша пневмонія, 

збудник неуточнений 

- - 

J18 Пневмонія, збудник не 

уточнений 

J18.9 Пневмонія, неуточнена - - 

J20 Гострий бронхіт J20.0 Гострий бронхіт, 

спричинений 

Mycoplasma 

pneumoniae 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.1 Гострий бронхіт, - - 
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спричинений 

Haemophilus influenza 

J20 Гострий бронхіт J20.2 Гострий бронхіт, 

спричинений 

стрептококом 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.3 Гострий бронхіт, 

спричинений вірусом 

Коксакі 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.4 Гострий бронхіт, 

спричинений вірусом 

парагрипу 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.5 Гострий бронхіт, 

спричинений 

респіраторно-

синцитіальним вірусом 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.6 Гострий бронхіт, 

спричинений 

риновірусом 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.7 Гострий бронхіт, 

спричинений 

еховірусом 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.8 Гострий бронхіт, 

спричинений іншими 

уточненими агентами 

- - 

J20 Гострий бронхіт J20.9 Гострий бронхіт, 

неуточнений 

- - 

J21 Гострий бронхіоліт J21.0 Гострий бронхіоліт, 

спричинений 

респіраторно-

синцитіальним вірусом 

- - 

J21 Гострий бронхіоліт J21.1 Гострий бронхіоліт, 

спричинений 

метапневмовірусом 

людини 

- - 

J21 Гострий бронхіоліт J21.8 Гострий бронхіоліт, 

спричинений іншими 

уточненими агентами 

- - 

J21 Гострий бронхіоліт J21.9 Гострий бронхіоліт, 

неуточнений 

- - 

J22 Гостра респіраторна 

інфекція нижніх 

дихальних шляхів, 

неуточнена 

- - - - 

J30 Вазомоторний та 

алергічний риніт 

J30.0 Вазомоторний риніт - - 

J30 Вазомоторний та 

алергічний риніт 

J30.1 Алергічний риніт, 

спричинений пилком 

рослин 

- - 

J30 Вазомоторний та 

алергічний риніт 

J30.2 Інший сезонний 

алергічний риніт 

- - 

J30 Вазомоторний та 

алергічний риніт 

J30.3 Інший алергічний риніт - - 
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J30 Вазомоторний та 

алергічний риніт 

J30.4 Алергічний риніт, 

неуточнений 

- - 

J31 Хронічний риніт, 

назофарингіт та 

фарингіт 

J31.0 Хронічний риніт - - 

J31 Хронічний риніт, 

назофарингіт та 

фарингіт 

J31.1 Хронічний 

назофарингіт 

- - 

J31 Хронічний риніт, 

назофарингіт та 

фарингіт 

J31.2 Хронічний фарингіт - - 

J32 Хронічний синусит J32.0 Хронічний 

верхньощелепний 

синусит 

- - 

J32 Хронічний синусит J32.1 Хронічний 

фронтальний синусит 

- - 

J32 Хронічний синусит J32.2 Хронічний 

етмоїдальний синусит 

- - 

J32 Хронічний синусит J32.3 Хронічний 

сфеноїдальний синусит 

- - 

J32 Хронічний синусит J32.4 Хронічний пансинусит - - 

J32 Хронічний синусит J32.8 Інші хронічні синусити - - 

J32 Хронічний синусит J32.9 Хронічний синусит, 

неуточнений 

- - 

J33 Поліп носа J33.0 Поліп носової 

порожнини 

- - 

J33 Поліп носа J33.1 Поліпозна дегенерація 

синуса 

- - 

J33 Поліп носа J33.8 Інші поліпи синуса - - 

J33 Поліп носа J33.9 Поліп носа, 

неуточнений 

- - 

J34 Інші хвороби 

порожнини та синусів 

носа 

J34.0 Абсцес, фурункул та 

карбункул носа 

- - 

J34 Інші хвороби 

порожнини та синусів 

носа 

J34.1 Кіста або мукоцеле 

носового синуса 

- - 

J34 Інші хвороби 

порожнини та синусів 

носа 

J34.2 Зміщена носова 

перегородка 

- - 

J34 Інші хвороби 

порожнини та синусів 

носа 

J34.3 Гіпертрофія носової 

раковини 

- - 

J34 Інші хвороби 

порожнини та синусів 

носа 

J34.8 Інші уточнені хвороби 

носа та носових синусів 

- - 

J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.0 Хронічний тонзиліт - - 

J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.1 Гіпертрофія мигдаликів - - 
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J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.2 Гіпертрофія аденоїдів - - 

J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.3 Гіпертрофія мигдаликів 

з гіпертрофією 

аденоїдів 

- - 

J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.8 Інші хронічні хвороби 

мигдаликів та аденоїдів 

- - 

J35 Хронічні хвороби 

мигдаликів та 

аденоїдів 

J35.9 Хронічна хвороба 

мигдаликів та 

аденоїдів, неуточнена 

- - 

J36 Перитонзилярний 

абсцес 

- - - - 

J37 Хронічний ларингіт та 

ларинготрахеїт 

J37.0 Хронічний ларингіт - - 

J37 Хронічний ларингіт та 

ларинготрахеїт 

J37.1 Хронічний 

ларинготрахеїт 

- - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.0 Параліч голосових 

складок та гортані 

J38.00 Параліч голосових 

складок та гортані, 

неуточнений 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.0 Параліч голосових 

складок та гортані 

J38.01 Параліч голосових 

складок та гортані, 

однобічний, 

частковий 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.0 Параліч голосових 

складок та гортані 

J38.02 Параліч голосових 

складок та гортані, 

однобічний, 

повний 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.0 Параліч голосових 

складок та гортані 

J38.03 Параліч голосових 

складок та гортані, 

двобічний, 

частковий 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.0 Параліч голосових 

складок та гортані 

J38.04 Параліч голосових 

складок та гортані, 

двобічний, повний 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.1 Поліп голосових 

складок та гортані 

- - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.2 Вузлики голосових 

складок 

- - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.3 Інші хвороби 

голосових складок 

- - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

J38.4 Набряк гортані - - 
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класифіковані в інших 

рубриках 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.5 Спазм гортані - - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.6 Стеноз гортані - - 

J38 Хвороби голосових 

складок та гортані, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J38.7 Інші хвороби гортані - - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.0 Ретрофарингеальний та 

парафарингеальний 

абсцес 

- - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.1 Інші абсцеси глотки - - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.2 Інші хвороби глотки - - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.3 Реакція підвищеної 

чутливості верхніх 

дихальних шляхів 

неуточненої локалізації 

- - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.8 Інші уточнені хвороби 

верхніх дихальних 

шляхів 

- - 

J39 Інші хвороби верхніх 

дихальних шляхів 

J39.9 Хвороба верхніх 

дихальних шляхів, 

неуточнена 

- - 

J40 Бронхіт, не уточнений 

як гострий або 

хронічний 

- - - - 

J41 Простий та 

слизовогнійний 

хронічний бронхіт 

J41.0 Простий хронічний 

бронхіт 

- - 

J41 Простий та 

слизовогнійний 

хронічний бронхіт 

J41.1 Слизовогнійний 

хронічний бронхіт 

- - 

J41 Простий та 

слизовогнійний 

хронічний бронхіт 

J41.8 Змішаний простий та 

слизовогнійний 

хронічний бронхіт 

- - 

J42 Неуточнений 

хронічний бронхіт 

- - - - 

J43 Емфізема J43.0 Синдром МакЛеода - - 

J43 Емфізема J43.1 Панлобулярна 

емфізема 

- - 

J43 Емфізема J43.2 Центрилобулярна 

емфізема 

- - 

J43 Емфізема J43.8 Інша емфізема - - 

J43 Емфізема J43.9 Емфізема, неуточнена - - 
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J44 Інша хронічна 

обструктивна хвороба 

легені 

J44.0 Хронічна обструктивна 

хвороба легені з 

гострою респіраторною 

інфекцією нижніх 

дихальних шляхів 

- - 

J44 Інша хронічна 

обструктивна хвороба 

легені 

J44.1 Хронічна обструктивна 

хвороба легені із 

загостренням, 

неуточнена 

- - 

J44 Інша хронічна 

обструктивна хвороба 

легені 

J44.8 Інша уточнена хронічна 

обструктивна хвороба 

легені 

- - 

J44 Інша хронічна 

обструктивна хвороба 

легені 

J44.9 Хронічна обструктивна 

хвороба легені, 

неуточнена 

- - 

J45 Астма J45.0 Астма з переважанням 

алергічного 

компонента 

- - 

J45 Астма J45.1 Неалергічна астма - - 

J45 Астма J45.8 Змішана астма - - 

J45 Астма J45.9 Астма, неуточнена - - 

J46 Астматичний статус 

[status asthmaticus] 

- - - - 

J47 Бронхоектатична 

хвороба [бронхоектаз] 

- - - - 

J60 Пневмоконіоз 

вугільника 

- - - - 

J61 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

азбесту та інших 

мінеральних речовин 

- - - - 

J62 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

пилу, що містить 

кремній 

J62.0 Пневмоконіоз, 

спричинений пилом 

тальку 

- - 

J62 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

пилу, що містить 

кремній 

J62.8 Пневмоконіоз, 

спричинений іншим 

пилом, що містить 

кремній 

- - 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.0 Алюміноз (легені) - - 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.1 Бокситний фіброз 

(легені) 

- - 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.2 Берилліоз - - 

J63 Пневмоконіоз J63.3 Графітний фіброз - - 
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внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

(легені) 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.4 Сидероз - - 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.5 Станоз - - 

J63 Пневмоконіоз 

внаслідок впливу 

іншого неорганічного 

пилу 

J63.8 Пневмоконіоз, 

спричинений іншим 

уточненим 

неорганічним пилом 

- - 

J64 Неуточнений 

пневмоконіоз 

- - - - 

J65 Пневмоконіоз, 

пов'язаний з 

туберкульозом 

- - - - 

J66 Хвороба дихальних 

шляхів внаслідок 

впливу специфічного 

органічного пилу 

J66.0 Бісиноз - - 

J66 Хвороба дихальних 

шляхів внаслідок 

впливу специфічного 

органічного пилу 

J66.1 Хвороба тіпальників 

льону 

- - 

J66 Хвороба дихальних 

шляхів внаслідок 

впливу специфічного 

органічного пилу 

J66.2 Канабіноз - - 

J66 Хвороба дихальних 

шляхів внаслідок 

впливу специфічного 

органічного пилу 

J66.8 Хвороба дихальних 

шляхів, спричинена 

іншим уточненим 

органічним пилом 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.0 Легеня фермера - - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.1 Багасоз - - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.2 Легеня птахівника - - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.3 Субероз - - 
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J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.4 Легеня особи, що 

працює з солодом 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.5 Легеня особи, що 

працює з грибами 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.6 Легеня збиральника 

кори клена 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.7 Легеня особи, що 

контактує з 

кондиціонером чи 

зволожувачем повітря 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.8 Гіперсенситивні 

пневмоніти, спричинені 

іншим органічним 

пилом 

- - 

J67 Гіперсенситивний 

пневмоніт внаслідок 

впливу органічного 

пилу 

J67.9 Гіперсенситивний 

пневмоніт, 

спричинений 

неуточненим 

органічним пилом 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.0 Бронхіт та пневмоніт, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, газів, 

димів і парів 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.1 Гострий набряк легені, 

спричинений 

вдиханням хімічних 

речовин, газів, димів і 

парів 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.2 Запалення верхніх 

дихальних шляхів, 

спричинене вдиханням 

хімічних речовин, газів, 

димів і парів, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.3 Інші гострі та підгострі 

респіраторні стани, 

спричинені дією 

хімічних речовин, газів, 

димів і парів 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.4 Хронічні респіраторні 

стани, спричинені дією 

хімічних речовин, газів, 

димів і парів 

- - 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

J68.8 Інші респіраторні 

стани, спричинені дією 

- - 
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хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

різних хімічних 

речовин, газів, димів і 

парів 

J68 Респіраторні стани, 

спричинені вдиханням 

хімічних речовин, 

газів, димів і парів 

J68.9 Неуточнений 

респіраторний стан, 

спричинений дією 

хімічних речовин, газів, 

димів і парів 

- - 

J69 Пневмоніт, 

спричинений 

твердими речовинами 

та рідинами 

J69.0 Пневмоніт, 

спричинений 

аспірацією їжі та 

блювотних мас 

- - 

J69 Пневмоніт, 

спричинений 

твердими речовинами 

та рідинами 

J69.1 Пневмоніт, 

спричинений 

вдиханням масел та 

есенцій 

- - 

J69 Пневмоніт, 

спричинений 

твердими речовинами 

та рідинами 

J69.8 Пневмоніт, 

спричинений іншими 

твердими речовинами 

та рідинами 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.0 Гострі легеневі прояви, 

спричинені іонізуючою 

радіацією 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.1 Хронічні та інші 

легеневі прояви, 

спричинені іонізуючою 

радіацією 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.2 Гострі медикаментозні 

ураження 

інтерстиціальної 

тканини легені 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.3 Хронічні 

медикаментозні 

ураження 

інтерстиціальної 

тканини легені 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.4 Медикаментозні 

ураження 

інтерстиціальної 

тканини легені, 

неуточнені 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.8 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

уточненими 

зовнішніми агентами 

- - 

J70 Респіраторні стани, 

спричинені іншими 

зовнішніми агентами 

J70.9 Респіраторні стани, 

спричинені 

неуточненими 

зовнішніми агентами 

- - 

J80 Респіраторний 

дистрес-синдром у 

дорослих 

- - - - 
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J81 Набряк легені - - - - 

J82 Легенева еозинофілія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

- - - - 

J84 Інші інтерстиціальні 

хвороби легені 

J84.0 Альвеолярні та парієто-

альвеолярні ураження 

- - 

J84 Інші інтерстиціальні 

хвороби легені 

J84.1 Інші інтерстиціальні 

хвороби легені з 

фіброзом 

- - 

J84 Інші інтерстиціальні 

хвороби легені 

J84.8 Інші уточнені 

інтерстиціальні 

хвороби легені 

- - 

J84 Інші інтерстиціальні 

хвороби легені 

J84.9 Інтерстиціальна 

легенева хвороба, 

неуточнена 

- - 

J85 Абсцес легені та 

середостіння 

J85.0 Гангрена та некроз 

легені 

- - 

J85 Абсцес легені та 

середостіння 

J85.1 Абсцес легені з 

пневмонією 

- - 

J85 Абсцес легені та 

середостіння 

J85.2 Абсцес легені без 

пневмонії 

- - 

J85 Абсцес легені та 

середостіння 

J85.3 Абсцес середостіння - - 

J86 Піоторакс J86.0 Піоторакс зі свищем 

[норицею] 

- - 

J86 Піоторакс J86.9 Піоторакс без свища 

[нориці] 

- - 

J90 Плевральний випіт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - - - 

J91 Плевральний випіт 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

J92 Плевральна бляшка J92.0 Плевральна бляшка при 

азбестозі 

- - 

J92 Плевральна бляшка J92.9 Плевральна бляшка без 

азбестозу 

- - 

J93 Пневмоторакс J93.0 Спонтанний 

пневмоторакс 

напруження 

- - 

J93 Пневмоторакс J93.1 Інші форми 

спонтанного 

пневмотораксу 

- - 

J93 Пневмоторакс J93.8 Інші види 

пневмотораксу 

- - 

J93 Пневмоторакс J93.9 Пневмоторакс, 

неуточнений 

- - 

J94 Інші ураження плеври J94.0 Хілусний випіт - - 

J94 Інші ураження плеври J94.1 Фіброторакс - - 

J94 Інші ураження плеври J94.2 Гемоторакс - - 

J94 Інші ураження плеври J94.8 Інші уточнені ураження - - 
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плеври 

J94 Інші ураження плеври J94.9 Ураження плеври, 

неуточнене 

- - 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.0 Порушення 

функціонування 

трахеостоми 

J95.01 Кровотеча з 

трахеостоми 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.0 Порушення 

функціонування 

трахеостоми 

J95.02 Інфікування 

трахеостоми 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.0 Порушення 

функціонування 

трахеостоми 

J95.03 Витікання з 

трахеостоми 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.0 Порушення 

функціонування 

трахеостоми 

J95.04 Трахео-

езофагіальний 

свищ після 

трахеостомії 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.0 Порушення 

функціонування 

трахеостоми 

J95.09 Дисфункція після 

трахеостомії, не 

класифікована в 

інших рубриках 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.4 Синдром Мендельсона - - 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.5 Стеноз під голосовою 

щілиною після 

медичних процедур 

- - 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

J95.61 Випадковий 

прокол і розріз 

гортані під час 

проведення 

медичної 

процедури 

J95 Респіраторні J95.6 Випадковий прокол і J95.62 Випадковий 
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порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

прокол і розріз 

глотки під час 

проведення 

медичної 

процедури 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

J95.63 Випадковий 

прокол і розріз 

трахеї під час 

проведення 

медичної 

процедури 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

J95.64 Випадковий 

прокол і розріз 

легкого під час 

проведення 

медичної 

процедури 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

J95.65 Випадковий 

прокол і розріз 

плеври та 

діафрагми під час 

проведення 

медичної 

процедури 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур дихальної 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

J95.69 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур 

дихальної системи 

під час проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

J95.81 Постпроцедурний 

стеноз трахеї 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

J95.82 Пневмонія, 

пов'язана з 

вентиляцією 

легень 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

J95.83 Синдром гострого 

посттрансфузійног

о пошкодження 

легенів [СГППЛ] 

J95 Респіраторні J95.8 Інші інтраопераційні та J95.84 Постпроцедурний 
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порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

пневмоторакс 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

J95.85 Постпроцедурний 

гемоторакс 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення дихальної 

системи 

J95.89 Інші 

інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

дихальної 

системи, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

J95 Респіраторні 

порушення під час та 

після медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

J95.9 Респіраторне 

порушення після та під 

час медичних 

процедур, неуточнене 

- - 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.0 Гостра респіраторна 

недостатність 

J96.00 Гостра 

респіраторна 

недостатність, тип 

І 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.0 Гостра респіраторна 

недостатність 

J96.01 Гостра 

респіраторна 

недостатність, тип 

ІI 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.0 Гостра респіраторна 

недостатність 

J96.09 Гостра 

респіраторна 

недостатність, тип 

неуточнений 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.1 Хронічна респіраторна 

недостатність 

J96.10 Хронічна 

респіраторна 

недостатність, тип 

І 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.1 Хронічна респіраторна 

недостатність 

J96.11 Хронічна 

респіраторна 

недостатність, тип 

II 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.1 Хронічна респіраторна 

недостатність 

J96.19 Хронічна 

респіраторна 

недостатність, тип 

неуточнений 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.9 Респіраторна 

недостатність, 

неуточнена 

J96.90 Респіраторна 

недостатність, тип 

І 
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J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.9 Респіраторна 

недостатність, 

неуточнена 

J96.91 Респіраторна 

недостатність, тип 

II 

J96 Дихальна 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

J96.9 Респіраторна 

недостатність, 

неуточнена 

J96.99 Респіраторна 

недостатність, тип 

неуточнений 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.0 Хвороби бронхів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.1 Легеневий колапс - - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.2 Інтерстиціальна 

емфізема 

- - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.3 Компенсаторна 

емфізема 

- - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.4 Інші ураження легені - - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.5 Хвороби середостіння, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.6 Хвороби діафрагми - - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.8 Інші уточнені 

респіраторні 

порушення 

- - 

J98 Інші порушення 

дихання 

J98.9 Респіраторне 

порушення, неуточнене 

- - 

J99 Респіраторні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J99.1 Респіраторні 

порушення при інших 

дифузних 

захворюваннях 

сполучної тканини 

- - 

J99 Респіраторні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

J99.8 Респіраторні 

порушення при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.0 Адентія - - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.1 Надкомплектні зуби - - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.2 Аномалії розмірів та 

форми зубів 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.3 Крапчасті зуби - - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.4 Порушення 

формування зуба 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.5 Спадкові порушення 

структури зуба, не 

класифіковані в інших 

- - 
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рубриках 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.6 Порушення в 

прорізуванні зуба 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.7 Синдром прорізування 

зуба 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.8 Інші порушення 

розвитку зуба 

- - 

K00 Порушення розвитку 

та прорізування зубів 

K00.9 Порушення розвитку 

зуба, неуточнене 

- - 

K01 Ретиновані та імпактні 

зуби 

K01.0 Ретиновані зуби - - 

K01 Ретиновані та імпактні 

зуби 

K01.1 Імпактні зуби - - 

K02 Карієс зубів K02.0 Карієс у межах емалі - - 

K02 Карієс зубів K02.1 Карієс дентину - - 

K02 Карієс зубів K02.2 Карієс цементу - - 

K02 Карієс зубів K02.3 Призупинений карієс 

зубів 

- - 

K02 Карієс зубів K02.4 Одонтоклазія - - 

K02 Карієс зубів K02.5 Карієс з оголенням 

пульпи 

- - 

K02 Карієс зубів K02.8 Інший карієс зубів - - 

K02 Карієс зубів K02.9 Карієс зубів, 

неуточнений 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.0 Надмірне стирання 

зубів 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.1 Стирання зубів - - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.2 Ерозія зубів - - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.3 Патологічна резорбція 

зубів 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.4 Гіперцементоз - - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.5 Анкілоз зубів - - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.6 Відкладення [нарости] 

на зубах 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.7 Зміна кольору твердих 

тканин зубів після 

прорізування 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.8 Інші уточнені хвороби 

твердих тканин зубів 

- - 

K03 Інші хвороби твердих 

тканин зубів 

K03.9 Хвороба твердих 

тканин зубів, 

неуточнена 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.0 Пульпіт - - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.1 Некроз пульпи - - 

K04 Хвороби пульпи та K04.2 Дегенерація пульпи - - 
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періапікальних тканин 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.3 Аномальне утворення 

твердих тканин у 

пульпі 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.4 Гострий апікальний 

періодонтит 

пульпарного 

походження 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.5 Хронічний апікальний 

періодонтит 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.6 Періапікальний абсцес 

з порожниною 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.7 Періапікальний абсцес 

без порожнини 

- - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.8 Коренева кіста - - 

K04 Хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

K04.9 Інші та неуточнені 

хвороби пульпи та 

періапікальних тканин 

- - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.0 Гострий гінгівіт - - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.1 Хронічний гінгівіт - - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.2 Гострий періодонтит - - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.3 Хронічний періодонтит - - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.4 Пародонтоз - - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.5 Інші хвороби 

пародонта 

- - 

K05 Гінгівіт і хвороби 

пародонта 

K05.6 Хвороба пародонта, 

неуточнена 

- - 

K06 Інші ураження ясен та 

беззубого 

альвеолярного 

відростка 

K06.0 Осідання ясен - - 

K06 Інші ураження ясен та 

беззубого 

альвеолярного 

відростка 

K06.1 Гіпертрофія ясен - - 

K06 Інші ураження ясен та 

беззубого 

альвеолярного 

відростка 

K06.2 Ушкодження ясен та 

беззубого 

альвеолярного 

відростка, пов'язані з 

травмою 

- - 

K06 Інші ураження ясен та 

беззубого 

альвеолярного 

відростка 

K06.8 Інші уточнені ураження 

ясен та беззубого 

альвеолярного 

відростка 

- - 

K06 Інші ураження ясен та 

беззубого 

K06.9 Ураження ясен та 

беззубого 

- - 
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альвеолярного 

відростка 

альвеолярного 

відростка, неуточнене 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.00 Основні аномалії 

розмірів щелепи, 

неуточнені 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.01 Гіпоплазія 

верхньої щелепи 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.02 Гіперплазія 

верхньої щелепи 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.03 Гіпоплазія 

нижньої щелепи 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.04 Гіперплазія 

нижньої щелепи 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.0 Основні аномалії 

розмірів щелепи 

K07.09 Інші основні 

аномалії розмірів 

щелепи 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.1 Аномалії щелепно-

черепного 

співвідношення 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.2 Аномалії 

співвідношення зубних 

дуг 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.3 Аномалії положення 

зубів 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.4 Аномалія прикусу, 

неуточнена 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.5 Щелепно-лицеві 

функціональні аномалії 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.6 Хвороби скронево-

нижньощелепного 

суглоба 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.8 Інші щелепно-лицеві 

аномалії 

- - 

K07 Щелепно-лицеві 

аномалії [включаючи 

аномалії прикусу] 

K07.9 Щелепно-лицева 

аномалія, неуточнена 

- - 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.0 Ексфоліація зубів, 

спричинена 

системними 

порушеннями 

- - 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.1 Втрата зубів внаслідок 

нещасного випадку, 

видалення чи 

локального ураження 

- - 
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пародонта 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.2 Атрофія беззубого 

альвеолярного 

відростка 

- - 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.3 Затримка зубного 

кореня (ретинований 

корінь) 

- - 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.8 Інші уточнені 

ушкодження зубів та їх 

опорного апарата 

K08.81 Патологічний 

перелом зуба 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.8 Інші уточнені 

ушкодження зубів та їх 

опорного апарата 

K08.88 Інші уточнені 

ушкодження зубів 

та їх опорного 

апарата 

K08 Інші ушкодження 

зубів та їх опорного 

апарата 

K08.9 Ушкодження зубів та їх 

опорного апарата, 

неуточнене 

- - 

K09 Кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K09.0 Кісти, що утворилися в 

процесі формування 

зубів 

- - 

K09 Кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K09.1 Кісти ротової 

порожнини, не 

пов'язані з 

формуванням зубів 

- - 

K09 Кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K09.2 Інші кісти щелепи - - 

K09 Кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K09.8 Інші кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

K09 Кісти ротової 

порожнини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K09.9 Кіста ротової 

порожнини, неуточнена 

- - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.0 Порушення розвитку 

щелеп 

- - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.1 Гігантоклітинна 

гранульома, центральна 

- - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.2 Запальні хвороби 

щелеп 

- - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.3 Альвеоліт щелеп - - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.8 Інші уточнені хвороби 

щелеп 

- - 

K10 Інші хвороби щелеп K10.9 Хвороба щелеп, 

неуточнена 

- - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.0 Атрофія слинної залози - - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.1 Гіпертрофія слинної 

залози 

- - 
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K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.2 Сіалоаденіт - - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.3 Абсцес слинної залози - - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.4 Свищ [нориця] слинної 

залози 

- - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.5 Сіалолітіаз - - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.6 Мукоцеле слинної 

залози 

- - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.7 Порушення секреції 

слинних залоз 

- - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.8 Інші хвороби слинних 

залоз 

- - 

K11 Хвороби слинних 

залоз 

K11.9 Хвороба слинної 

залози, неуточнена 

- - 

K12 Стоматит та пов'язані 

з ним ураження 

K12.0 Рецидивуючі афти 

ротової порожнини 

- - 

K12 Стоматит та пов'язані 

з ним ураження 

K12.1 Інші форми стоматиту - - 

K12 Стоматит та пов'язані 

з ним ураження 

K12.2 Флегмона та абсцес 

ротової порожнини 

- - 

K12 Стоматит та пов'язані 

з ним ураження 

K12.3 Мукозит слизової 

оболонки ротової 

порожнини 

(виразковий) 

- - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.0 Хвороби губ - - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.1 Прикушування щоки та 

губи 

- - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.2 Лейкоплакія та інші 

ураження епітелію 

ротової порожнини, 

включаючи язик 

- - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.3 Волосата лейкоплакія - - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.4 Гранульома та 

гранульомоподібні 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини 

- - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.5 Підслизовий фіброз 

ротової порожнини 

- - 

K13 Інші хвороби губи та 

слизової оболонки 

ротової порожнини 

K13.6 Гіперплазія слизової 

оболонки ротової 

порожнини внаслідок 

подразнення 

- - 

K13 Інші хвороби губи та K13.7 Інші та неуточнені - - 
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слизової оболонки 

ротової порожнини 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини 

K14 Хвороби язика K14.0 Глосит - - 

K14 Хвороби язика K14.1 Географічний' язик - - 

K14 Хвороби язика K14.2 Серединний 

ромбоподібний глосит 

- - 

K14 Хвороби язика K14.3 Гіпертрофія сосочків 

язика 

- - 

K14 Хвороби язика K14.4 Атрофія сосочків язика - - 

K14 Хвороби язика K14.5 Складчастий язик - - 

K14 Хвороби язика K14.6 Глосодинія - - 

K14 Хвороби язика K14.8 Інші хвороби язика - - 

K14 Хвороби язика K14.9 Хвороба язика, 

неуточнена 

- - 

K20 Езофагіт - - - - 

K21 Гастроезофагеальний 

рефлюкс 

K21.0 Гастроезофагеальний 

рефлюкс з езофагітом 

- - 

K21 Гастроезофагеальний 

рефлюкс 

K21.9 Гастроезофагеальний 

рефлюкс без езофагіту 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.0 Ахалазія кардіальної 

частини шлунка 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.1 Виразка стравоходу - - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.2 Непрохідність 

стравоходу 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.3 Перфорація стравоходу - - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.4 Дискінезія стравоходу - - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.5 Дивертикул 

стравоходу, набутий 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.6 Шлунково-

стравохідний розривно-

геморагічний синдром 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.7 Стравохід Барретта - - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.8 Інші уточнені хвороби 

стравоходу 

- - 

K22 Інші хвороби 

стравоходу 

K22.9 Хвороба стравоходу, 

неуточнена 

- - 

K23 Ураження стравоходу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K23.0 Туберкульозний 

езофагіт (A18.8 †) 

- - 

K23 Ураження стравоходу 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K23.1 Розширення 

стравоходу при хворобі 

Шагаса (B57.3 †) 

- - 

K23 Ураження стравоходу 

при хворобах, 

K23.8 Ураження стравоходу 

при інших хворобах, 

- - 
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класифікованих в 

інших рубриках 

класифікованих в 

інших рубриках 

K25 Виразка шлунка K25.0 Виразка шлунка, 

Гостра з кровотечею 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.1 Виразка шлунка, 

Гостра з перфорацією 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.2 Виразка шлунка, 

Гостра з кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.3 Виразка шлунка, 

Гостра без кровотечі 

або перфорації 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.4 Виразка шлунка, 

Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.5 Виразка шлунка, 

Хронічна чи 

неуточнена з 

перфорацією 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.6 Виразка шлунка, 

Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.7 Виразка шлунка, 

Хронічна без кровотечі 

або перфорації 

- - 

K25 Виразка шлунка K25.9 Виразка шлунка, 

Неуточнена як гостра 

чи хронічна, без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.0 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Гостра з 

кровотечею 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.1 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Гостра з 

перфорацією 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.2 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Гостра з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.3 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Гостра без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K26 Виразка K26.4 Виразка - - 
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дванадцятипалої 

кишки 

дванадцятипалої 

кишки, Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.5 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Хронічна чи 

неуточнена з 

перфорацією 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.6 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.7 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Хронічна без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K26 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки 

K26.9 Виразка 

дванадцятипалої 

кишки, Неуточнена як 

гостра чи хронічна, без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.0 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Гостра з 

кровотечею 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.1 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Гостра з 

перфорацією 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.2 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Гостра з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.3 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Гостра без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.4 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Хронічна 

чи неуточнена з 

кровотечею 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.5 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Хронічна 

чи неуточнена з 

- - 
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перфорацією 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.6 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Хронічна 

чи неуточнена з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.7 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Хронічна 

без кровотечі або 

перфорації 

- - 

K27 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації 

K27.9 Пептична виразка 

неуточненої 

локалізації, Неуточнена 

як гостра чи хронічна, 

без кровотечі або 

перфорації 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.0 Гастроєюнальна 

виразка, Гостра з 

кровотечею 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.1 Гастроєюнальна 

виразка, Гостра з 

перфорацією 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.2 Гастроєюнальна 

виразка, Гостра з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.3 Гастроєюнальна 

виразка, Гостра без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.4 Гастроєюнальна 

виразка, Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.5 Гастроєюнальна 

виразка, Хронічна чи 

неуточнена з 

перфорацією 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.6 Гастроєюнальна 

виразка, Хронічна чи 

неуточнена з 

кровотечею та 

перфорацією 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.7 Гастроєюнальна 

виразка, Хронічна без 

кровотечі або 

перфорації 

- - 

K28 Гастроєюнальна 

виразка 

K28.9 Гастроєюнальна 

виразка, Неуточнена як 

гостра чи хронічна, без 

- - 
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кровотечі або 

перфорації 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.0 Гострий геморагічний 

гастрит 

- - 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.1 Інший гострий гастрит - - 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.2 Алкогольний гастрит K29.20 Алкогольний 

гастрит, без згадки 

про кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.2 Алкогольний гастрит K29.21 Алкогольний 

гастрит, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.3 Хронічний 

поверхневий гастрит 

K29.30 Хронічний 

поверхневий 

гастрит, без згадки 

про кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.3 Хронічний 

поверхневий гастрит 

K29.31 Хронічний 

поверхневий 

гастрит, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.4 Хронічний атрофічний 

гастрит 

K29.40 Хронічний 

атрофічний 

гастрит, без згадки 

про кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.4 Хронічний атрофічний 

гастрит 

K29.41 Хронічний 

атрофічний 

гастрит, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.5 Хронічний гастрит, 

неуточнений 

K29.50 Хронічний 

гастрит, 

неуточнений, без 

згадки про 

кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.5 Хронічний гастрит, 

неуточнений 

K29.51 Хронічний 

гастрит, 

неуточнений, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.6 Інший гастрит K29.60 Інший гастрит, без 

згадки про 

кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.6 Інший гастрит K29.61 Інший гастрит, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.7 Гастрит, неуточнений K29.70 Гастрит, 

неуточнений, без 

згадки про 

кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.7 Гастрит, неуточнений K29.71 Гастрит, 

неуточнений, з 

кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.8 Дуоденіт K29.80 Дуоденіт, без 

згадки про 

кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.8 Дуоденіт K29.81 Дуоденіт, з 
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кровотечею 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.9 Гастродуоденіт, 

неуточнений 

K29.90 Гастродуоденіт, 

неуточнений, без 

згадки про 

кровотечу 

K29 Гастрит та дуоденіт K29.9 Гастродуоденіт, 

неуточнений 

K29.91 Гастродуоденіт, 

неуточнений, з 

кровотечею 

K30 Функціональна 

диспепсія 

- - - - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.0 Гостре розширення 

шлунка 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.1 Гіпертрофічний 

пілоростеноз у 

дорослих 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.2 Стриктура у вигляді 

пісочного годинника та 

стеноз шлунка 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.3 Пілороспазм, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.4 Дивертикул шлунка - - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.5 Непрохідність 

дванадцятипалої кишки 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.6 Свищ [нориця] шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.7 Поліп шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

- - 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.8 Інші уточнені хвороби 

шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

K31.81 Ангіодисплазія 

шлунка та 

дванадцятипалої 

кишки без згадки 

про кровотечу 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.8 Інші уточнені хвороби 

шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

K31.82 Ангіодисплазія 

шлунка та 

дванадцятипалої 

кишки з 

кровотечею 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.8 Інші уточнені хвороби 

шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

K31.88 Інші уточнені 

хвороби шлунка та 

дванадцятипалої 

кишки 

K31 Інші хвороби шлунка 

та дванадцятипалої 

кишки 

K31.9 Хвороба шлунка та 

дванадцятипалої 

кишки, неуточнена 

- - 

K35 Гострий апендицит K35.2 Гострий апендицит з - - 
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генералізованим 

перитонітом 

K35 Гострий апендицит K35.3 Гострий апендицит з 

локалізованим 

перитонітом 

- - 

K35 Гострий апендицит K35.8 Гострий апендицит, 

інший та неуточнений 

- - 

K36 Інші форми 

апендициту 

- - - - 

K37 Неуточнений 

апендицит 

- - - - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.0 Гіперплазія апендикса - - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.1 Апендикулярні 

конкременти 

- - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.2 Дивертикул апендикса - - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.3 Свищ [нориця] 

апендикса 

- - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.8 Інші уточнені хвороби 

апендикса 

- - 

K38 Інші хвороби 

апендикса 

K38.9 Хвороба апендикса, 

неуточнена 

- - 

K40 Пахова грижа K40.0 Двостороння пахова 

грижа, з непрохідністю, 

без гангрени 

K40.00 Двобічна пахвинна 

грижа, з 

непрохідністю, без 

гангрени, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.0 Двостороння пахова 

грижа, з непрохідністю, 

без гангрени 

K40.01 Двобічна пахвинна 

грижа, з 

непрохідністю, без 

гангрени, 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.1 Двостороння пахова 

грижа, з гангреною 

K40.10 Двобічна пахвинна 

грижа, з 

гангреною, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.1 Двостороння пахова 

грижа, з гангреною 

K40.11 Двобічна пахвинна 

грижа, з 

гангреною, 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.2 Двостороння пахова 

грижа, без 

непрохідності чи 

гангрени 

K40.20 Двобічна пахвинна 

грижа, без 

непрохідності чи 

гангрени, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.2 Двостороння пахова 

грижа, без 

непрохідності чи 

K40.21 Двобічна пахвинна 

грижа, без 

непрохідності чи 
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гангрени гангрени, 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.3 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, з непрохідністю, 

без гангрени 

K40.30 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, з 

непрохідністю, без 

гангрени, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.3 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, з непрохідністю, 

без гангрени 

K40.31 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, з 

непрохідністю, без 

гангрени, 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.4 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, з гангреною 

K40.40 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, з 

гангреною, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.4 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, з гангреною 

K40.41 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, з 

гангреною, 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.9 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, без 

непрохідності чи 

гангрени 

K40.90 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, 

без непрохідності 

чи гангрени, не 

уточнена як 

рецидивуюча 

K40 Пахова грижа K40.9 Одностороння чи 

неуточнена пахова 

грижа, без 

непрохідності чи 

гангрени 

K40.91 Однобічна чи 

неуточнена 

пахвинна грижа, 

без непрохідності 

чи гангрени, 

рецидивуюча 

K41 Стегнова грижа K41.0 Двостороння стегнова 

грижа з непрохідністю 

без гангрени 

- - 

K41 Стегнова грижа K41.1 Двостороння стегнова 

грижа з гангреною 

- - 

K41 Стегнова грижа K41.2 Двостороння стегнова 

грижа без 

непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K41 Стегнова грижа K41.3 Одностороння чи 

неуточнена стегнова 

грижа з непрохідністю 

без гангрени 

- - 
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K41 Стегнова грижа K41.4 Одностороння чи 

неуточнена стегнова 

грижа з гангреною 

- - 

K41 Стегнова грижа K41.9 Одностороння чи 

неуточнена стегнова 

грижа без 

непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K42 Пупкова грижа K42.0 Пупкова грижа з 

непрохідністю без 

гангрени 

- - 

K42 Пупкова грижа K42.1 Пупкова грижа з 

гангреною 

- - 

K42 Пупкова грижа K42.9 Пупкова грижа без 

непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.0 Інцизійна грижа з 

непрохідністю без 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.1 Інцизійна грижа з 

гангреною 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.2 Інцизійна грижа без 

непрохідності та 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.3 Парастомальна грижа з 

непрохідністю, без 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.4 Парастомальна грижа з 

гангреною 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.5 Парастомальна грижа 

без непрохідності та 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.6 Інша та неуточнена 

вентральна грижа з 

непрохідністю, без 

гангрени 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.7 Інша та неуточнена 

вентральна грижа з 

гангреною 

- - 

K43 Вентральна грижа K43.9 Інша та неуточнена 

вентральна грижа без 

непрохідності та 

гангрени 

- - 

K44 Діафрагмальна грижа K44.0 Діафрагмальна грижа з 

непрохідністю без 

гангрени 

- - 

K44 Діафрагмальна грижа K44.1 Діафрагмальна грижа з 

гангреною 

- - 

K44 Діафрагмальна грижа K44.9 Діафрагмальна грижа 

без непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K45 Інші грижі черевної K45.0 Інші уточнені види - - 
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порожнини грижі черевної 

порожнини з 

непрохідністю без 

гангрени 

K45 Інші грижі черевної 

порожнини 

K45.1 Інші уточнені види 

грижі черевної 

порожнини з 

гангреною 

- - 

K45 Інші грижі черевної 

порожнини 

K45.8 Інша уточнена грижа 

черевної порожнини 

без непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K46 Неуточнена грижа 

черевної порожнини 

K46.0 Неуточнена грижа 

черевної порожнини з 

непрохідністю без 

гангрени 

- - 

K46 Неуточнена грижа 

черевної порожнини 

K46.1 Неуточнена грижа 

черевної порожнини з 

гангреною 

- - 

K46 Неуточнена грижа 

черевної порожнини 

K46.9 Неуточнена грижа 

черевної порожнини 

без непрохідності чи 

гангрени 

- - 

K50 Хвороба Крона 

[регіонарний ентерит] 

K50.0 Хвороба Крона тонкої 

кишки 

- - 

K50 Хвороба Крона 

[регіонарний ентерит] 

K50.1 Хвороба Крона товстої 

кишки 

- - 

K50 Хвороба Крона 

[регіонарний ентерит] 

K50.8 Інша хвороба Крона - - 

K50 Хвороба Крона 

[регіонарний ентерит] 

K50.9 Хвороба Крона, 

неуточнена 

- - 

K51 Виразковий коліт K51.0 Виразковий 

(хронічний) панколіт 

- - 

K51 Виразковий коліт K51.2 Виразковий 

(хронічний) проктит 

- - 

K51 Виразковий коліт K51.3 Виразковий 

(хронічний) 

ректосигмоїдит 

- - 

K51 Виразковий коліт K51.4 Запальні поліпи - - 

K51 Виразковий коліт K51.5 Лівобічний коліт - - 

K51 Виразковий коліт K51.8 Інший виразковий коліт - - 

K51 Виразковий коліт K51.9 Виразковий коліт, 

неуточнений 

- - 

K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.0 Радіаційний 

гастроентерит та коліт 

- - 

K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.1 Токсичний 

гастроентерит та коліт 

- - 

K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.2 Алергічний та 

аліментарний 

гастроентерит та коліт 

- - 
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K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.3 Невизначений коліт - - 

K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.8 Інший уточнений 

неінфекційний 

гастроентерит та коліт 

- - 

K52 Інші неінфекційні 

гастроентерити та 

коліти 

K52.9 Неінфекційний 

гастроентерит та коліт, 

неуточнений 

- - 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.0 Гострі судинні хвороби 

кишечнику 

- - 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.1 Хронічні судинні 

хвороби кишечнику 

- - 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.2 Ангіодисплазія 

ободової кишки 

K55.21 Ангіодисплазія 

ободової кишки 

без згадки про 

кровотечу 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.2 Ангіодисплазія 

ободової кишки 

K55.22 Ангіодисплазія 

ободової кишки з 

кровотечею 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.8 Інші судинні хвороби 

кишечнику 

- - 

K55 Судинні хвороби 

кишечнику 

K55.9 Судинні хвороби 

кишечнику, неуточнені 

- - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.0 Паралітичний ілеус - - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.1 Інвагінація - - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.2 Заворот кишки - - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.3 Жовчнокам'яна 

непрохідність кишки 

- - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.4 Інші види закупорки 

кишок 

- - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.5 Кишкові спайки 

[зрощення] з 

непрохідністю 

- - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.6 Інші та неуточнені 

види кишкової 

непрохідності 

- - 

K56 Паралітичний ілеус та 

непрохідність 

кишечнику без грижі 

K56.7 Ілеус, неуточнений - - 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.0 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику з 

перфорацією та 

K57.00 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки з 

перфорацією та 
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абсцесом абсцесом, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.0 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.01 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.0 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.02 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.0 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.03 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.1 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.10 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.1 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.11 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.1 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.12 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.1 Дивертикулярна 

хвороба тонкого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.13 Дивертикулярна 

хвороба тонкої 

кишки без 

перфорації чи 
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абсцесу, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.2 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.20 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.2 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.21 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.2 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.22 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.2 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.23 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.3 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.30 Дивертикулярна 

хвороба товстої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.3 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.31 Дивертикулярна 

хвороба товстої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.3 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.32 Дивертикулярна 

хвороба товстої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 
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дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.3 Дивертикулярна 

хвороба товстого 

кишечнику без 

перфорації чи абсцесу 

K57.33 Дивертикулярна 

хвороба товстої 

кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.4 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.40 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.4 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.41 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.4 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.42 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.4 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.43 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.5 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.50 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.5 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.51 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 
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дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.5 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.52 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.5 Дивертикулярна 

хвороба тонкого та 

товстого кишечнику 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.53 Дивертикулярна 

хвороба тонкої та 

товстої кишки без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.8 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.80 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.8 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.81 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.8 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.82 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.8 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом 

K57.83 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, з 

перфорацією та 

абсцесом, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.9 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

K57.90 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 
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частина неуточнена, 

без перфорації чи 

абсцесу 

частина 

неуточнена, без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.9 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.91 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикульоз з 

кровотечею 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.9 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.92 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт без 

згадки про 

кровотечу 

K57 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику 

K57.9 Дивертикулярна 

хвороба кишечнику, 

частина неуточнена, 

без перфорації чи 

абсцесу 

K57.93 Дивертикулярна 

хвороба кишок, 

частина 

неуточнена, без 

перфорації чи 

абсцесу, 

дивертикуліт з 

кровотечею 

K58 Синдром 

подразненого 

кишечнику 

K58.0 Синдром подразненого 

кишечнику з діареєю 

- - 

K58 Синдром 

подразненого 

кишечнику 

K58.9 Синдром подразненого 

кишечнику без діареї 

- - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.0 Закреп - - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.1 Функціональна діарея - - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.2 Нейрогенна 

збудливість 

кишечнику, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.3 Мегаколон, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.4 Спазм анального 

сфінктера 

- - 
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K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.8 Інші уточнені 

функціональні 

порушення кишечнику 

- - 

K59 Інші функціональні 

порушення кишечнику 

K59.9 Функціональне 

порушення кишечнику, 

неуточнене 

- - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.0 Гостра тріщина ануса - - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.1 Хронічна тріщина 

ануса 

- - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.2 Тріщина ануса, 

неуточнена 

- - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.3 Свищ [нориця] ануса - - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.4 Свищ [нориця] прямої 

кишки 

- - 

K60 Тріщина та свищ 

[нориця] ануса та 

прямої кишки 

K60.5 Аноректальний свищ 

[нориця] 

- - 

K61 Абсцес ануса та 

прямої кишки 

K61.0 Абсцес ануса - - 

K61 Абсцес ануса та 

прямої кишки 

K61.1 Ректальний абсцес - - 

K61 Абсцес ануса та 

прямої кишки 

K61.2 Аноректальний абсцес - - 

K61 Абсцес ануса та 

прямої кишки 

K61.3 Ішіоректальний абсцес - - 

K61 Абсцес ануса та 

прямої кишки 

K61.4 Інтрасфінктерний 

абсцес 

- - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.0 Поліп анального каналу - - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.1 Поліп прямої кишки - - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.2 Пролапс ануса - - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.3 Пролапс прямої кишки - - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.4 Стеноз ануса та прямої 

кишки 

- - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.5 Анальна та ректальна 

кровотеча 

- - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.6 Виразка ануса та 

прямої кишки 

- - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.7 Радіаційний проктит - - 

K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.8 Інші уточнені хвороби 

ануса та прямої кишки 

- - 
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K62 Інші хвороби ануса та 

прямої кишки 

K62.9 Хвороба ануса та 

прямої кишки, 

неуточнена 

- - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.0 Абсцес кишечнику - - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.1 Перфорація кишечнику 

(нетравматична) 

- - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.2 Кишкова свищ 

[нориця] 

- - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.3 Виразка кишечнику - - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.4 Ентероптоз - - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.5 Поліп товстої кишки K63.50 Поліп ободової 

кишки, 

неуточнений 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.5 Поліп товстої кишки K63.51 Ювенільний поліп 

ободової кишки 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.5 Поліп товстої кишки K63.58 Інший поліп 

ободової кишки 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.8 Інші уточнені хвороби 

кишечнику 

- - 

K63 Інші хвороби 

кишечнику 

K63.9 Хвороба кишечнику, 

неуточнена 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.0 Геморой першого 

ступеня 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.1 Геморой другого 

ступеня 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.2 Геморой третього 

ступеня 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.3 Геморой четвертого 

ступеня 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.4 Залишкові 

гемороїдальні шкірні 

мітки 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.5 Перианальний 

венозний тромбоз 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.8 Інші геморой, 

уточнений 

- - 

K64 Геморой та 

перианальний 

венозний тромбоз 

K64.9 Геморой, неуточнений - - 

K65 Перитоніт K65.0 Гострий перитоніт - - 

K65 Перитоніт K65.8 Інші види перитоніту - - 

K65 Перитоніт K65.9 Перитоніт, 

неуточнений 

- - 
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K66 Інші ураження 

очеревини 

K66.0 Перитонеальні спайки - - 

K66 Інші ураження 

очеревини 

K66.1 Гемоперитонеум - - 

K66 Інші ураження 

очеревини 

K66.2 Ретроперитоніальний 

(заочеревний) фіброз 

- - 

K66 Інші ураження 

очеревини 

K66.8 Інші уточнені ураження 

очеревини 

- - 

K66 Інші ураження 

очеревини 

K66.9 Ураження очеревини, 

неуточнене 

- - 

K67 Ураження очеревини 

при інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K67.0 Хламідійний перитоніт 

(A74.8 †) 

- - 

K67 Ураження очеревини 

при інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K67.1 Гонококовий перитоніт 

(A54.8 †) 

- - 

K67 Ураження очеревини 

при інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K67.2 Сифілітичний 

перитоніт (A52.7 †) 

- - 

K67 Ураження очеревини 

при інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K67.3 Туберкульозний 

перитоніт (A18.3 †) 

- - 

K67 Ураження очеревини 

при інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K67.8 Інші ураження 

очеревини при 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.0 Алкогольна жирова 

інфільтрація печінки 

- - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.1 Алкогольний гепатит - - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.2 Алкогольний фіброз та 

склероз печінки 

- - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.3 Алкогольний цироз 

печінки 

- - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.4 Алкогольна печінкова 

недостатність 

- - 

K70 Алкогольна хвороба 

печінки 

K70.9 Алкогольна хвороба 

печінки, неуточнена 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.0 Токсичне ураження 

печінки з холестазом 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.1 Токсичне ураження 

печінки з некрозом 

печінки 

- - 
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K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.2 Токсичне ураження 

печінки з гострим 

гепатитом 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.3 Токсичне ураження 

печінки з хронічним 

персистуючим 

гепатитом 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.4 Токсичне ураження 

печінки з хронічним 

лобулярним гепатитом 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.5 Токсичне ураження 

печінки з хронічним 

активним гепатитом 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.6 Токсичне ураження 

печінки з гепатитом, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.7 Токсичне ураження 

печінки з фіброзом та 

цирозом печінки 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.8 Токсичне ураження 

печінки з іншими 

порушеннями печінки 

- - 

K71 Токсичне ураження 

печінки 

K71.9 Токсичне ураження 

печінки, неуточнене 

- - 

K72 Печінкова 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

K72.0 Гостра або підгостра 

печінкова 

недостатність 

- - 

K72 Печінкова 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

K72.1 Хронічна печінкова 

недостатність 

- - 

K72 Печінкова 

недостатність, не 

класифікована в інших 

рубриках 

K72.9 Печінкова 

недостатність, 

неуточнена 

- - 

K73 Хронічний гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

K73.0 Хронічний 

персистуючий гепатит, 

не класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K73 Хронічний гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

K73.1 Хронічний лобулярний 

гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K73 Хронічний гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

K73.2 Хронічний активний 

гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K73 Хронічний гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

K73.8 Інший хронічний 

гепатит, не 

класифікований в 

- - 
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інших рубриках 

K73 Хронічний гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

K73.9 Хронічний гепатит, 

неуточнений 

- - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.0 Фіброз печінки - - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.1 Склероз печінки - - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.2 Фіброз печінки зі 

склерозом печінки 

- - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.3 Первинний біліарний 

цироз 

- - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.4 Вторинний біліарний 

цироз 

- - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.5 Біліарний цироз, 

неуточнений 

- - 

K74 Фіброз та цироз 

печінки 

K74.6 Інший та неуточнений 

цироз печінки 

- - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.0 Абсцес печінки - - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.1 Флебіт портальної вени - - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.2 Неспецифічний 

реактивний гепатит 

- - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.3 Гранулематозний 

гепатит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.4 Аутоімунний гепатит - - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.8 Інші уточнені запальні 

хвороби печінки 

- - 

K75 Інші запальні хвороби 

печінки 

K75.9 Запальна хвороба 

печінки, неуточнена 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.0 Жирова дегенерація 

печінки, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.1 Хронічна пасивна 

застій печінки 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.2 Центральний 

геморагічний некроз 

печінки 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.3 Інфаркт печінки - - 

K76 Інші хвороби печінки K76.4 Пеліоз печінки - - 

K76 Інші хвороби печінки K76.5 Вено-оклюзивна 

хвороба печінки 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.6 Портальна гіпертензія - - 

K76 Інші хвороби печінки K76.7 Гепаторенальний 

синдром 

- - 

K76 Інші хвороби печінки K76.8 Інші уточнені хвороби 

печінки 

- - 
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K76 Інші хвороби печінки K76.9 Хвороба печінки, 

неуточнена 

- - 

K77 Ураження печінки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K77.0 Ураження печінки при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K77 Ураження печінки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K77.8 Ураження печінки при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.0 Камінь жовчного 

міхура з гострим 

холециститом 

K80.00 Камінь жовчного 

міхура з гострим 

холециститом, без 

згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.0 Камінь жовчного 

міхура з гострим 

холециститом 

K80.01 Камінь жовчного 

міхура з гострим 

холециститом, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.1 Камінь жовчного 

міхура з іншим 

холециститом 

K80.10 Камінь жовчного 

міхура з іншим 

холециститом, без 

згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.1 Камінь жовчного 

міхура з іншим 

холециститом 

K80.11 Камінь жовчного 

міхура з іншим 

холециститом, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.2 Камінь жовчного 

міхура без холециститу 

K80.20 Камінь жовчного 

міхура без 

холециститу, без 

згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.2 Камінь жовчного 

міхура без холециститу 

K80.21 Камінь жовчного 

міхура без 

холециститу, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.3 Камінь жовчної 

протоки з холангітом 

K80.30 Камінь жовчної 

протоки з 

холангітом, без 
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згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.3 Камінь жовчної 

протоки з холангітом 

K80.31 Камінь жовчної 

протоки з 

холангітом, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.4 Камінь жовчної 

протоки з 

холециститом 

K80.40 Камінь жовчної 

протоки з 

холециститом, без 

згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.4 Камінь жовчної 

протоки з 

холециститом 

K80.41 Камінь жовчної 

протоки з 

холециститом, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.5 Камінь жовчної 

протоки без холангіту 

чи холециститу 

K80.50 Камінь жовчної 

протоки без 

холангіту чи 

холециститу, без 

згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.5 Камінь жовчної 

протоки без холангіту 

чи холециститу 

K80.51 Камінь жовчної 

протоки без 

холангіту чи 

холециститу, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.8 Інші форми холелітіазу K80.80 Інший холелітіаз, 

без згадки про 

обструкцію 

жовчовивідних 

шляхів 

K80 Жовчнокам'яна 

хвороба [холелітіаз] 

K80.8 Інші форми холелітіазу K80.81 Інший холелітіаз, з 

обструкцією 

жовчовивідних 

шляхів 

K81 Холецистит K81.0 Гострий холецистит - - 

K81 Холецистит K81.1 Хронічний холецистит - - 

K81 Холецистит K81.8 Інший холецистит - - 

K81 Холецистит K81.9 Холецистит, 

неуточнений 

- - 
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K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.0 Непрохідність 

жовчного міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.1 Водянка жовчного 

міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.2 Перфорація жовчного 

міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.3 Свищ [нориця] 

жовчного міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.4 Холестероз жовчного 

міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.8 Інші уточнені хвороби 

жовчного міхура 

- - 

K82 Інші хвороби 

жовчного міхура 

K82.9 Хвороба жовчного 

міхура, неуточнена 

- - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.0 Холангіт - - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.1 Непрохідність жовчної 

протоки 

- - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.2 Перфорація жовчної 

протоки 

- - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.3 Свищ [нориця] жовчної 

протоки 

- - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.4 Спазм сфінктера Одді - - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.5 Кіста жовчної протоки - - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.8 Інші уточнені хвороби 

жовчновивідних шляхів 

- - 

K83 Інші хвороби 

жовчновивідних 

шляхів 

K83.9 Хвороба 

жовчновивідних 

шляхів, неуточнена 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.0 Ідіопатичний гострий 

панкреатит 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.1 Жовчний гострий 

панкреатит 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.2 Алкогольний гострий 

панкреатит 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.3 Медикаментозний 

гострий панкреатит 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.8 Інший гострий 

панкреатит 

- - 

K85 Гострий панкреатит K85.9 Гострий панкреатит, 

неуточнений 

- - 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.0 Хронічний 

алкогольний 

- - 
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панкреатит 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.1 Інший хронічний 

панкреатит 

- - 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.2 Кіста підшлункової 

залози 

- - 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.3 Псевдокіста 

підшлункової залози 

- - 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.8 Інші уточнені хвороби 

підшлункової залози 

- - 

K86 Інші хвороби 

підшлункової залози 

K86.9 Хвороба підшлункової 

залози, неуточнена 

- - 

K87 Ураження жовчного 

міхура, жовчовивідних 

шляхів та 

підшлункової залози 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K87.0 Ураження жовчного 

міхура та 

жовчновивідних шляхів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K87 Ураження жовчного 

міхура, жовчовивідних 

шляхів та 

підшлункової залози 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K87.1 Ураження 

підшлункової залози 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.0 Целіакія - - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.1 Тропічна спру - - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.2 Синдром сліпої петлі, 

не класифікований в 

інших рубриках 

- - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.3 Панкреатична 

стеаторея 

- - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.4 Порушення 

всмоктування 

внаслідок 

непереносимості, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.8 Інші порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

- - 

K90 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику 

K90.9 Порушення 

всмоктування в 

кишечнику, неуточнене 

- - 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

K91.1 Синдром 

післяопераційного 

шлунка 

- - 
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процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.2 Післяопераційне 

порушення 

всмоктування в 

кишечнику, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.4 Дисфункція стоми 

травної системи 

K91.41 Кровотеча з стоми 

травної системи 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.4 Дисфункція стоми 

травної системи 

K91.42 Інфікування стоми 

травної системи 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.4 Дисфункція стоми 

травної системи 

K91.43 Витікання з стоми 

травної системи 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.4 Дисфункція стоми 

травної системи 

K91.49 Дисфункція стоми 

травної системи, 

не класифікована в 

інших рубриках 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.5 Постхолецистоектоміч

ний синдром 

- - 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.61 Випадковий 

прокол і розріз 

стравоходу під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.62 Випадковий 

прокол і розріз 

шлунка під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

K91.63 Випадковий 

прокол і розріз 
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час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

структур системи 

травлення 

кишечника під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.64 Випадковий 

прокол і розріз 

жовчного міхура 

та жовчної 

протоки під час 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.65 Випадковий 

прокол і розріз 

печінки під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.66 Випадковий 

прокол і розріз 

підшлункової 

залози під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.67 Випадковий 

прокол і розріз 

селезінки під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.68 Випадковий 

прокол і розріз 

очеревини під час 

проведення 

медичної 

процедури 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.6 Випадковий прокол і 

розріз органів або 

структур системи 

травлення 

K91.69 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур системи 

травлення під час 

проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення травної 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.81 Кровотеча з 

хірургічного 

анастомозу 

травного тракту 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

K91.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

K91.82 Стеноз 

хірургічного 
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час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

порушення травної 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

анастомозу 

травного тракту 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення травної 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.83 Витікання з 

хірургічного 

анастомозу 

травного тракту 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення травної 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.84 Постпроцедурне 

витікання жовчі, 

не класифіковане в 

інших рубриках 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення травної 

системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.89 Інші 

інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

травної системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

K91 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

K91.9 Порушення органів 

травлення після та під 

час медичних 

процедур, неуточнене 

- - 

K92 Інші хвороби органів 

травлення 

K92.0 Гематемезис [кров'яна 

блювота] 

- - 

K92 Інші хвороби органів 

травлення 

K92.1 Мелена - - 

K92 Інші хвороби органів 

травлення 

K92.2 Шлунково-кишкова 

кровотеча, неуточнена 

- - 

K92 Інші хвороби органів 

травлення 

K92.8 Інші уточнені хвороби 

органів травлення 

- - 

K92 Інші хвороби органів 

травлення 

K92.9 Хвороба органів 

травлення, неуточнена 

- - 

K93 Ураження інших 

органів травлення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K93.1 Мегаколон при хворобі 

Шагаса (B57.3 †) 

- - 

K93 Ураження інших 

органів травлення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

K93.8 Ураження інших 

уточнених органів 

травлення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

L00 Синдром 

стафілококового 

- - - - 
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опікоподібного 

ураження шкіри 

L01 Імпетиго L01.0 Імпетиго [спричинене 

будь-яким збудником] 

[будь-якої локалізації] 

- - 

L01 Імпетиго L01.1 Імпетигінізація інших 

дерматозів 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.0 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

обличчя 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.1 Абсцес шкіри, 

фурункул та карбункул 

шкіри шиї 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.2 Абсцес шкіри, 

фурункул та карбункул 

шкіри тулуба 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.3 Абсцес шкіри, 

фурункул та карбункул 

шкіри сідниць 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.4 Абсцес шкіри, 

фурункул і карбункул 

шкіри кінцівки 

L02.40 Абсцес шкіри, 

фурункул і 

карбункул 

кінцівки, 

неуточнений 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.4 Абсцес шкіри, 

фурункул і карбункул 

шкіри кінцівки 

L02.41 Абсцес шкіри, 

фурункул і 

карбункул 

верхньої кінцівки 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.4 Абсцес шкіри, 

фурункул і карбункул 

шкіри кінцівки 

L02.42 Абсцес шкіри, 

фурункул і 

карбункул 

нижньої кінцівки 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.4 Абсцес шкіри, 

фурункул і карбункул 

шкіри кінцівки 

L02.43 Абсцес шкіри, 

фурункул і 

карбункул стопи 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.8 Абсцес шкіри, 

фурункул та карбункул 

шкіри інших 

локалізацій 

- - 

L02 Абсцес, фурункул та 

карбункул шкіри 

L02.9 Абсцес шкіри, 

фурункул та карбункул 

шкіри неуточненої 

локалізації 

- - 

L03 Флегмона L03.0 Флегмона пальців кисті 

та стопи 

L03.01 Флегмона пальця 

кисті 

L03 Флегмона L03.0 Флегмона пальців кисті 

та стопи 

L03.02 Флегмона пальця 

стопи 

L03 Флегмона L03.1 Флегмона інших частин 

кінцівки 

L03.12 Флегмона 

верхньої кінцівки 

L03 Флегмона L03.1 Флегмона інших частин 

кінцівки 

L03.13 Флегмона нижньої 

кінцівки 

L03 Флегмона L03.1 Флегмона інших частин L03.14 Флегмона стопи 
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кінцівки 

L03 Флегмона L03.1 Флегмона інших частин 

кінцівки 

L03.19 Флегмона стопи, 

не класифікована в 

інших рубриках 

L03 Флегмона L03.2 Флегмона обличчя - - 

L03 Флегмона L03.3 Флегмона тулуба - - 

L03 Флегмона L03.8 Флегмона інших 

локалізацій 

- - 

L03 Флегмона L03.9 Флегмона, неуточнена - - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.0 Гострий лімфаденіт 

обличчя, голови та шиї 

- - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.1 Гострий лімфаденіт 

тулуба 

- - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.2 Гострий лімфаденіт 

верхньої кінцівки 

- - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.3 Гострий лімфаденіт 

нижньої кінцівки 

- - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.8 Гострий лімфаденіт 

інших локалізацій 

- - 

L04 Гострий лімфаденіт L04.9 Гострий лімфаденіт, 

неуточнений 

- - 

L05 Пілонідальна кіста L05.0 Пілонідальна кіста з 

абсцесом 

- - 

L05 Пілонідальна кіста L05.9 Пілонідальна кіста без 

абсцесу 

- - 

L08 Інші місцеві інфекції 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L08.0 Піодермія - - 

L08 Інші місцеві інфекції 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L08.1 Еритразма - - 

L08 Інші місцеві інфекції 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L08.8 Інші уточнені місцеві 

інфекції шкіри та 

підшкірної клітковини 

- - 

L08 Інші місцеві інфекції 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L08.9 Місцева інфекція шкіри 

та підшкірної 

клітковини, неуточнена 

- - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.0 Пухирчатка звичайна - - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.1 Пухирчатка вегетуюча - - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.2 Пухирчатка 

листоподібна 

- - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.3 Пухирчатка 

бразильська 

- - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.4 Пухирчатка 

еритематозна 

- - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.5 Пухирчатка, 

спричинена 

лікарськими засобами 

- - 

L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.8 Інша пухирчатка - - 
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L10 Пухирчатка 

[пемфігус] 

L10.9 Пухирчатка, 

неуточнена 

- - 

L11 Інші акантолітичні 

порушення 

L11.0 Набутий фолікулярний 

кератоз 

- - 

L11 Інші акантолітичні 

порушення 

L11.1 Транзиторний 

акантолітичний 

дерматоз [Гровера] 

- - 

L11 Інші акантолітичні 

порушення 

L11.8 Інші уточнені 

акантолітичні зміни 

- - 

L11 Інші акантолітичні 

порушення 

L11.9 Акантолітична зміна, 

неуточнена 

- - 

L12 Пемфігоїд L12.0 Бульозний пемфігоїд - - 

L12 Пемфігоїд L12.1 Рубцевий пемфігоїд - - 

L12 Пемфігоїд L12.2 Хронічна бульозна 

хвороба дитячого віку 

- - 

L12 Пемфігоїд L12.3 Набутий бульозний 

епідермоліз 

- - 

L12 Пемфігоїд L12.8 Інший пемфігоїд - - 

L12 Пемфігоїд L12.9 Пемфігоїд, 

неуточнений 

- - 

L13 Інші бульозні 

порушення 

L13.0 Герпетиформний 

дерматит 

- - 

L13 Інші бульозні 

порушення 

L13.1 Субкорнеальний 

пустульозний дерматит 

- - 

L13 Інші бульозні 

порушення 

L13.8 Інші уточнені бульозні 

порушення 

- - 

L13 Інші бульозні 

порушення 

L13.9 Бульозне порушення, 

неуточнене 

- - 

L14 Бульозні порушення 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

L20 Атопічний дерматит L20.0 Свербець [пруріго] 

Беньє 

- - 

L20 Атопічний дерматит L20.8 Інший атопічний 

дерматит 

- - 

L20 Атопічний дерматит L20.9 Атопічний дерматит, 

неуточнений 

- - 

L21 Себорейний дерматит L21.0 Себорея голови - - 

L21 Себорейний дерматит L21.1 Себорейний дитячий 

дерматит 

- - 

L21 Себорейний дерматит L21.8 Інший себорейний 

дерматит 

- - 

L21 Себорейний дерматит L21.9 Себорейний дерматит, 

неуточнений 

- - 

L22 Пелюшковий 

[підгузковий] 

дерматит 

- - - - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.0 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

металами 

- - 

L23 Алергічний L23.1 Алергічний контактний - - 
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контактний дерматит дерматит, спричинений 

клейкими речовинами 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.2 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

косметичними 

засобами 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.3 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

лікарськими засобами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.4 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

барвниками 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.5 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

іншими хімічними 

речовинами 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.6 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

харчовими продуктами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.7 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

рослинами (крім 

харчових) 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.8 Алергічний контактний 

дерматит, спричинений 

іншими речовинами 

- - 

L23 Алергічний 

контактний дерматит 

L23.9 Алергічний контактний 

дерматит, причина не 

уточнена 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.0 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений мийними 

засобами 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.1 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений маслами 

та мастильними 

речовинами 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.2 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений 

розчинниками 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.3 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

- - 
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спричинений 

косметичними 

засобами 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.4 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений 

лікарськими засобами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.5 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений іншими 

хімічними речовинами 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.6 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений 

харчовими продуктами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.7 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений 

рослинами, крім 

харчових 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.8 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

спричинений іншими 

речовинами 

- - 

L24 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит 

L24.9 Простий 

подразнювальний 

контактний дерматит, 

причина не уточнена 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.0 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений 

косметичними 

засобами 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.1 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений 

лікарськими засобами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.2 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений 

барвниками 

- - 
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L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.3 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений іншими 

хімічними речовинами 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.4 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений 

харчовими продуктами 

при їх контакті зі 

шкірою 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.5 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений 

рослинами, крім 

харчових 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.8 Неуточнений 

контактний дерматит, 

спричинений іншими 

речовинами 

- - 

L25 Неуточнений 

контактний дерматит 

L25.9 Неуточнений 

контактний дерматит, 

причина не уточнена 

- - 

L26 Ексфоліативний 

дерматит 

- - - - 

L27 Дерматит, 

спричинений 

речовинами, 

прийнятими 

всередину 

L27.0 Генералізована висипка 

на шкірі, спричинена 

лікарськими засобами 

та медикаментами 

- - 

L27 Дерматит, 

спричинений 

речовинами, 

прийнятими 

всередину 

L27.1 Локалізована висипка 

на шкірі, спричинена 

лікарськими засобами 

та медикаментами 

- - 

L27 Дерматит, 

спричинений 

речовинами, 

прийнятими 

всередину 

L27.2 Дерматит, спричинений 

прийнятою всередину 

їжею 

- - 

L27 Дерматит, 

спричинений 

речовинами, 

прийнятими 

всередину 

L27.8 Дерматит, спричинений 

іншими речовинами, 

прийнятими всередину 

- - 

L27 Дерматит, 

спричинений 

речовинами, 

прийнятими 

всередину 

L27.9 Дерматит, спричинений 

неуточненою 

речовиною, прийнятою 

всередину 

- - 

L28 Простий хронічний 

лишай та свербець 

L28.0 Простий хронічний 

лишай 

- - 

L28 Простий хронічний L28.1 Вузлуватий свербець - - 
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лишай та свербець [пруріго] 

L28 Простий хронічний 

лишай та свербець 

L28.2 Інший свербець - - 

L29 Свербіж L29.0 Свербіж ануса - - 

L29 Свербіж L29.1 Свербіж мошонки - - 

L29 Свербіж L29.2 Свербіж вульви - - 

L29 Свербіж L29.3 Аногенітальний 

свербіж, неуточнений 

- - 

L29 Свербіж L29.8 Інший свербіж - - 

L29 Свербіж L29.9 Свербіж, неуточнений - - 

L30 Інші дерматити L30.0 Монетоподібна екзема - - 

L30 Інші дерматити L30.1 Дисгідроз [водяниця] - - 

L30 Інші дерматити L30.2 Шкірна 

аутосенсибілізація 

- - 

L30 Інші дерматити L30.3 Інфекційний дерматит - - 

L30 Інші дерматити L30.4 Інтертригінозна 

еритема 

- - 

L30 Інші дерматити L30.5 Пітиріаз білий 

[себорейна екзема] 

- - 

L30 Інші дерматити L30.8 Інший уточнений 

дерматит 

- - 

L30 Інші дерматити L30.9 Дерматит, неуточнений - - 

L40 Псоріаз L40.0 Псоріаз звичайний - - 

L40 Псоріаз L40.1 Генералізований 

пустульозний псоріаз 

- - 

L40 Псоріаз L40.2 Акродерматит стійкий - - 

L40 Псоріаз L40.3 Пустульоз долонний та 

підошовний 

- - 

L40 Псоріаз L40.4 Псоріаз 

краплиноподібний 

- - 

L40 Псоріаз L40.5 Псоріаз артропатичний 

(M07.0- - M07.3-, 

M09.0-) 

- - 

L40 Псоріаз L40.8 Інший псоріаз - - 

L40 Псоріаз L40.9 Псоріаз, неуточнений - - 

L41 Парапсоріаз L41.0 Пітиріаз ліхеноїдний та 

віспоподібний гострий 

- - 

L41 Парапсоріаз L41.1 Пітиріаз ліхеноїдний 

хронічний 

- - 

L41 Парапсоріаз L41.3 Дрібнобляшковий 

парапсоріаз 

- - 

L41 Парапсоріаз L41.4 Великобляшковий 

парапсоріаз 

- - 

L41 Парапсоріаз L41.5 Сіткоподібний 

парапсоріаз 

- - 

L41 Парапсоріаз L41.8 Інший парапсоріаз - - 

L41 Парапсоріаз L41.9 Парапсоріаз, 

неуточнений 

- - 

L42 Пітиріаз рожевий 

[пітиріаз Жибера] 

- - - - 
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L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.0 Гіпертрофічний 

червоний плоский 

лишай 

- - 

L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.1 Бульозний червоний 

плоский лишай 

- - 

L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.2 Ліхеноїдна реакція на 

лікарські засоби 

- - 

L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.3 Підгострий (активний) 

червоний плоский 

лишай 

- - 

L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.8 Інший червоний 

плоский лишай 

- - 

L43 Червоний плоский 

лишай 

L43.9 Червоний плоский 

лишай, неуточнений 

- - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.0 Лишай червоний 

волосяний 

висівкоподібний 

- - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.1 Лишай блискучий - - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.2 Лишай лінійний - - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.3 Моніліформний 

червоний лишай 

- - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.4 Дитячий папульозний 

акродерматит [синдром 

Джанотті-Крості] 

- - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.8 Інші уточнені 

папулосквамозні 

порушення 

- - 

L44 Інші папулосквамозні 

порушення 

L44.9 Папулосквамозне 

порушення, неуточнене 

- - 

L45 Папулосквамозні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

L50 Кропивниця L50.0 Алергічна кропивниця - - 

L50 Кропивниця L50.1 Ідіопатична 

кропивниця 

- - 

L50 Кропивниця L50.2 Кропивниця , 

спричинена дією 

низької або високої 

температури 

- - 

L50 Кропивниця L50.3 Дерматографічна 

кропивниця 

- - 

L50 Кропивниця L50.4 Вібраційна кропивниця - - 

L50 Кропивниця L50.5 Холінергійна 

кропивниця 

- - 

L50 Кропивниця L50.6 Контактна кропивниця - - 

L50 Кропивниця L50.8 Інша кропивниця - - 

L50 Кропивниця L50.9 Кропивниця , 

неуточнена 

- - 
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L51 Еритема багатоформна L51.0 Небульозна еритема 

багатоформна 

- - 

L51 Еритема багатоформна L51.1 Бульозна еритема 

багатоформна 

- - 

L51 Еритема багатоформна L51.2 Токсичний 

епідермальний некроліз 

[Лайєлла] 

- - 

L51 Еритема багатоформна L51.8 Інша еритема 

багатоформна 

- - 

L51 Еритема багатоформна L51.9 Еритема багатоформна, 

неуточнена 

- - 

L52 Еритема вузлувата - - - - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.0 Токсична еритема - - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.1 Еритема кільцеподібна 

відцентрова 

- - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.2 Еритема маргінальна - - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.3 Інша хронічна 

візерунчаста еритема 

- - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.8 Інші уточнені 

еритематозні стани 

- - 

L53 Інші еритематозні 

стани 

L53.9 Еритематозний стан, 

неуточнений 

- - 

L54 Еритема при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L54.0 Еритема маргінальна 

при гострій 

ревматичній лихоманці 

(I00 †) 

- - 

L54 Еритема при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L54.8 Еритема при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

L55 Сонячний опік L55.0 Сонячний опік, еритема - - 

L55 Сонячний опік L55.1 Сонячний опік, 

часткове потовщення 

- - 

L55 Сонячний опік L55.2 Сонячний опік, повне 

потовщення 

- - 

L55 Сонячний опік L55.8 Інший сонячний опік - - 

L55 Сонячний опік L55.9 Сонячний опік, 

неуточнений 

- - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.0 Медикаментозна 

фототоксична реакція 

- - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.1 Медикаментозна 

фотоалергічна реакція 

- - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.2 Фотоконтактний 

дерматит [брелоковий 

дерматит] 

- - 
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L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.3 Сонячна кропивниця - - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.4 Поліморфна світлова 

висипка 

- - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.8 Інші уточнені гострі 

ураження шкіри, 

спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

- - 

L56 Інші гострі зміни 

шкіри, спричинені 

ультрафіолетовим 

опроміненням 

L56.9 Гостре ураження 

шкіри, спричинене 

ультрафіолетовим 

опроміненням, 

неуточнене 

- - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.0 Актинічний 

[фотохімічний] кератоз 

- - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.1 Актинічний ретикулоїд - - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.2 Шкіра ромбічна 

потилиці [шиї] 

- - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.3 Пойкілодермія Сіватта - - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.4 Стареча атрофія 

[в'ялість] шкіри 

- - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.5 Актинічна 

[фотохімічна] 

гранульома 

- - 

L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.8 Інші ураження шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом неіонізуючого 

опромінення 

- - 
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L57 Зміни шкіри, 

спричинені хронічним 

впливом 

неіонізуючого 

опромінення 

L57.9 Ураження шкіри, 

спричинене хронічним 

впливом неіонізуючого 

опромінення, 

неуточнене 

- - 

L58 Радіаційний 

променевий дерматит 

L58.0 Гострий радіаційний 

променевий дерматит 

- - 

L58 Радіаційний 

променевий дерматит 

L58.1 Хронічний радіаційний 

променевий дерматит 

- - 

L58 Радіаційний 

променевий дерматит 

L58.9 Радіаційний 

променевий дерматит, 

неуточнений 

- - 

L59 Інші ураження шкіри 

та підшкірної 

клітковини, пов'язані з 

опроміненням 

L59.0 Еритема опікова 

[дерматит ab igne] 

- - 

L59 Інші ураження шкіри 

та підшкірної 

клітковини, пов'язані з 

опроміненням 

L59.8 Інші уточнені ураження 

шкіри та підшкірної 

клітковини, пов'язані з 

опроміненням 

- - 

L59 Інші ураження шкіри 

та підшкірної 

клітковини, пов'язані з 

опроміненням 

L59.9 Ураження шкіри та 

підшкірної клітковини, 

пов'язане з 

опроміненням, 

неуточнене 

- - 

L60 Хвороби нігтів L60.0 Врослий ніготь - - 

L60 Хвороби нігтів L60.1 Оніхоліз - - 

L60 Хвороби нігтів L60.2 Оніхогрифоз - - 

L60 Хвороби нігтів L60.3 Дистрофія нігтів - - 

L60 Хвороби нігтів L60.4 Лінії Бо - - 

L60 Хвороби нігтів L60.5 Синдром жовтого нігтя - - 

L60 Хвороби нігтів L60.8 Інші хвороби нігтів - - 

L60 Хвороби нігтів L60.9 Хвороба нігтя, 

неуточнена 

- - 

L62 Зміни нігтів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L62.0 Потовщення нігтя при 

пахідермоперіостозі 

(M89.4- †) 

- - 

L62 Зміни нігтів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L62.8 Зміни нігтів при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

L63 Гніздова алопеція L63.0 Алопеція тотальна 

(тотальне облисіння) 

- - 

L63 Гніздова алопеція L63.1 Алопеція універсальна - - 

L63 Гніздова алопеція L63.2 Гніздова 

стрічкоподібна 

алопеція [офіаз] 

- - 

L63 Гніздова алопеція L63.8 Інша гніздова алопеція - - 

L63 Гніздова алопеція L63.9 Алопеція гніздова, 

неуточнена 

- - 
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L64 Андрогенна алопеція L64.0 Андрогенна алопеція, 

спричинена 

лікарськими засобами 

- - 

L64 Андрогенна алопеція L64.8 Інша андрогенна 

алопеція 

- - 

L64 Андрогенна алопеція L64.9 Андрогенна алопеція, 

неуточнена 

- - 

L65 Інша нерубцева втрата 

волосся 

L65.0 Телогенне випадання 

волосся 

- - 

L65 Інша нерубцева втрата 

волосся 

L65.1 Анагенне випадання 

волосся 

- - 

L65 Інша нерубцева втрата 

волосся 

L65.2 Алопеція муцинозна - - 

L65 Інша нерубцева втрата 

волосся 

L65.8 Інша уточнена 

нерубцева втрата 

волосся 

- - 

L65 Інша нерубцева втрата 

волосся 

L65.9 Нерубцева втрата 

волосся, неуточнена 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.0 Алопеція плямиста 

рубцева [псевдопелада] 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.1 Плоский волосяний 

лишай 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.2 Фолікуліт, що 

призводить до 

облисіння 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.3 Перифолікуліт голови 

абсцедуючий 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.4 Фолікуліт сітчастий 

рубцевий 

еритематозний 

- - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.8 Інша рубцева алопеція - - 

L66 Рубцева алопеція 

[рубцева втрата 

волосся] 

L66.9 Рубцева алопеція, 

неуточнена 

- - 

L67 Аномалії кольору 

волосся та волосяного 

стрижня 

L67.0 Трихорексис 

вузлуватий 

- - 

L67 Аномалії кольору 

волосся та волосяного 

стрижня 

L67.1 Зміни кольору волосся - - 

L67 Аномалії кольору 

волосся та волосяного 

стрижня 

L67.8 Інші аномалії кольору 

волосся та волосяного 

стрижня 

- - 

L67 Аномалії кольору 

волосся та волосяного 

стрижня 

L67.9 Аномалія кольору 

волосся та волосяного 

стрижня, неуточнена 

- - 

L68 Гіпертрихоз L68.0 Гірсутизм - - 
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L68 Гіпертрихоз L68.1 Гіпертрихоз з 

пушковим волоссям, 

набутий 

- - 

L68 Гіпертрихоз L68.2 Локалізований 

гіпертрихоз 

- - 

L68 Гіпертрихоз L68.3 Політрихія - - 

L68 Гіпертрихоз L68.8 Інший гіпертрихоз - - 

L68 Гіпертрихоз L68.9 Гіпертрихоз, 

неуточнений 

- - 

L70 Вугри L70.0 Вугри звичайні [acne 

vulgaris] 

- - 

L70 Вугри L70.1 Вугри кулеподібні - - 

L70 Вугри L70.2 Вугри віспоподібні - - 

L70 Вугри L70.3 Вугри тропічні - - 

L70 Вугри L70.4 Дитячі вугри - - 

L70 Вугри L70.5 Вугри екскорийовані - - 

L70 Вугри L70.8 Інші вугри - - 

L70 Вугри L70.9 Вугри, неуточнені - - 

L71 Розацеа L71.0 Періоральний дерматит - - 

L71 Розацеа L71.1 Ринофіма - - 

L71 Розацеа L71.8 Інші види розацеа - - 

L71 Розацеа L71.9 Розацеа, неуточнена - - 

L72 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L72.0 Епідермальна кіста - - 

L72 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L72.1 Триходермальна кіста - - 

L72 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L72.2 Стеатоцистома 

множинна 

- - 

L72 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L72.8 Інші фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

- - 

L72 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

L72.9 Фолікулярні кісти 

шкіри та підшкірної 

клітковини, неуточнені 

- - 

L73 Інші хвороби 

волосяних фолікулів 

L73.0 Келоїдні вугри - - 

L73 Інші хвороби 

волосяних фолікулів 

L73.1 Псевдофолікуліт 

волосся бороди 

- - 

L73 Інші хвороби 

волосяних фолікулів 

L73.2 Гідраденіт гнійний - - 

L73 Інші хвороби 

волосяних фолікулів 

L73.8 Інші уточнені хвороби 

фолікулів 

- - 

L73 Інші хвороби 

волосяних фолікулів 

L73.9 Хвороба волосяних 

фолікулів, неуточнена 

- - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.0 Пітниця червона - - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.1 Пітниця кристалічна - - 
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L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.2 Пітниця глибока - - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.3 Пітниця, неуточнена - - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.4 Ангідроз - - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.8 Інші хвороби екринних 

потових залоз 

- - 

L74 Хвороби екринних 

потових залоз 

L74.9 Порушення екринного 

потовиділення, 

неуточнене 

- - 

L75 Хвороби апокринних 

потових залоз 

L75.0 Бромгідроз - - 

L75 Хвороби апокринних 

потових залоз 

L75.1 Хромгідроз - - 

L75 Хвороби апокринних 

потових залоз 

L75.2 Апокринна пітниця - - 

L75 Хвороби апокринних 

потових залоз 

L75.8 Інші хвороби 

апокринних потових 

залоз 

- - 

L75 Хвороби апокринних 

потових залоз 

L75.9 Ураження апокринних 

потових залоз, 

неуточнене 

- - 

L80 Вітиліго - - - - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.0 Післязапальна 

гіперпігментація 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.1 Хлоазма - - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.2 Веснянки - - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.3 Кавові плями [Cafe au 

lait spots] 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.4 Інша меланінова 

гіперпігментація 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.5 Лейкодерма, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.6 Інші порушення, 

пов'язані зі зниженням 

утворення меланіну 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.7 Пігментний червоний 

дерматоз 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.8 Інші уточнені 

порушення пігментації 

- - 

L81 Інші порушення 

пігментації 

L81.9 Порушення пігментації, 

неуточнене 

- - 

L82 Себорейний кератоз - - - - 

L83 Чорний акантоз - - - - 

L84 Мозолі та змозолілості L84.0 Мозолі та омозолілості 

стопи 

- - 

L84 Мозолі та змозолілості L84.8 Мозолі та омозолілості 

інших ділянок 

- - 
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L84 Мозолі та змозолілості L84.9 Мозолі та омозолілості, 

неуточнені 

- - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.0 Набутий іхтіоз - - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.1 Набутий кератоз 

[кератодермія] 

долонно-підошовний 

- - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.2 Крапковий кератоз 

(долонно-підошовний) 

- - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.3 Ксероз шкіри - - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.8 Інші уточнені 

епідермальні 

потовщення 

- - 

L85 Інше епідермальне 

потовщення 

L85.9 Епідермальне 

потовщення, 

неуточнене 

- - 

L86 Кератодермія при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - - - 

L87 Трансепідермальні 

елімінаційні 

(проривні) порушення 

L87.0 Фолікулярний та 

парафолікулярний 

кератоз з 

проникненням у шкіру 

[хвороба Кірле] 

- - 

L87 Трансепідермальні 

елімінаційні 

(проривні) порушення 

L87.1 Реактивний 

перфоруючий 

колагеноз 

- - 

L87 Трансепідермальні 

елімінаційні 

(проривні) порушення 

L87.2 Повзучий 

перфоруючий еластоз 

- - 

L87 Трансепідермальні 

елімінаційні 

(проривні) порушення 

L87.8 Інші трансепідермальні 

проривні порушення 

- - 

L87 Трансепідермальні 

елімінаційні 

(проривні) порушення 

L87.9 Трансепідермальне 

проривне порушення, 

неуточнене 

- - 

L88 Піодермія гангренозна - - - - 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.00 Пролежень, стадія 

І, ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.01 Пролежень, стадія 

І, голова 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.02 Пролежень, стадія 

І, верхня кінцівка 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.03 Пролежень, стадія 

І, верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.04 Пролежень, стадія 

І, нижня частина 
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спини 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.05 Пролежень, стадія 

І, сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.06 Пролежень, стадія 

І, вертлюг 

(стегнової кістки) 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.07 Пролежень, стадія 

І, п'ята 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.08 Пролежень, стадія 

І, палець ноги 

L89 Пролежень L89.0 Пролежень, стадія І L89.09 Пролежень, стадія 

І, інша ділянка 

нижньої кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.10 Пролежень, стадія 

ІІ, ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.11 Пролежень, стадія 

ІІ, голова 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.12 Пролежень, стадія 

ІІ, верхня кінцівка 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.13 Пролежень, стадія 

ІІ, верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.14 Пролежень, стадія 

ІІ, нижня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.15 Пролежень, стадія 

ІІ, сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.16 Пролежень, стадія 

ІІ, вертлюг 

(стегнової кістки) 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.17 Пролежень, стадія 

ІІ, п'ята 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.18 Пролежень, стадія 

ІІ, палець ноги 

L89 Пролежень L89.1 Пролежень, стадія ІІ L89.19 Пролежень, стадія 

ІІ, інша ділянка 

нижньої кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.20 Пролежень, стадія 

ІІІ, ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.21 Пролежень, стадія 

ІІІ, голова 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.22 Пролежень, стадія 

ІІІ, верхня кінцівка 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.23 Пролежень, стадія 
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ІІІ, верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.24 Пролежень, стадія 

ІІІ, нижня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.25 Пролежень, стадія 

ІІІ, сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.26 Пролежень, стадія 

ІІІ, вертлюг 

(стегнової кістки) 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.27 Пролежень, стадія 

ІІІ, п'ята 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.28 Пролежень, стадія 

ІІІ, палець ноги 

L89 Пролежень L89.2 Пролежень, стадія ІІІ L89.29 Пролежень, стадія 

ІІІ, інша ділянка 

нижньої кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.30 Пролежень, стадія 

IV, ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.31 Пролежень, стадія 

IV, голова 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.32 Пролежень, стадія 

IV, верхня 

кінцівка 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.33 Пролежень, стадія 

IV, верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.34 Пролежень, стадія 

IV, нижня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.35 Пролежень, стадія 

IV, сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.36 Пролежень, стадія 

IV, вертлюг 

(стегнової кістки) 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.37 Пролежень, стадія 

IV, п'ята 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.38 Пролежень, стадія 

IV, палець ноги 

L89 Пролежень L89.3 Пролежень, стадія ІV L89.39 Пролежень, стадія 

IV, інша ділянка 

нижньої кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.40 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

ділянка, не 
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класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.41 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

голова 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.42 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

верхня кінцівка 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.43 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.44 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

нижня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.45 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.46 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

вертлюг (стегнової 

кістки) 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.47 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, п'ята 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.48 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, 

палець ноги 

L89 Пролежень L89.4 Пролежень, 

нестабільний, 

встановлено 

L89.49 Пролежень, 

нестабільне, 

встановлено, інша 

ділянка нижньої 

кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.50 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на L89.51 Підозри на 
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пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

голова 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.52 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

верхня кінцівка 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.53 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

верхня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.54 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

нижня частина 

спини 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.55 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

сіднична кістка 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.56 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

вертлюг (стегнової 

кістки) 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.57 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, п'ята 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.58 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 

встановлено, 

палець ноги 

L89 Пролежень L89.5 Підозри на 

пошкодження глибокої 

тканини, глибина 

невідома, встановлено 

L89.59 Підозри на 

пошкодження 

глибокої тканини, 

глибина невідома, 
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встановлено, інша 

ділянка нижньої 

кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.90 Пролежень, 

невизначена 

стадія, ділянка, не 

класифікована в 

інших рубриках 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.91 Пролежень, 

невизначена 

стадія, голова 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.92 Пролежень, 

невизначена 

стадія, верхня 

кінцівка 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.93 Пролежень, 

невизначена 

стадія, верхня 

частина спини 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.94 Пролежень, 

невизначена 

стадія, нижня 

частина спини 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.95 Пролежень, 

невизначена 

стадія, сіднична 

кістка 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.96 Пролежень, 

невизначена 

стадія, вертлюг 

(стегнової кістки) 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.97 Пролежень, 

невизначена 

стадія, п'ята 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.98 Пролежень, 

невизначена 

стадія, палець 

ноги 

L89 Пролежень L89.9 Пролежень, 

невизначена стадія 

L89.99 Пролежень, 

невизначена 

стадія, інша 

ділянка нижньої 

кінцівки 

(виключаючи 

п'яти і пальці ніг) 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.0 Лишай склеротичний 

та атрофічний 

- - 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.1 Анетодермія 

Швеннінгера-Буцці 

- - 

L90 Атрофічні ураження L90.2 Анетодермія Ядассона- - - 
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шкіри Пеллізарі 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.3 Атрофодермія Пазіні 

П'єріні 

- - 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.4 Акродерматит 

хронічний атрофічний 

- - 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.5 Рубцевий стан та 

фіброз шкіри 

L90.50 Рубцеві стани і 

фіброз шкіри з 

невідомої причини 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.5 Рубцевий стан та 

фіброз шкіри 

L90.51 Рубцеві стани і 

фіброз шкіри 

зумовлений 

опіком 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.5 Рубцевий стан та 

фіброз шкіри 

L90.59 Рубцеві стани і 

фіброз шкіри 

зумовлений іншою 

уточненою 

причиною 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.6 Атрофічні смуги [стрії] - - 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.8 Інші атрофічні 

ураження шкіри 

- - 

L90 Атрофічні ураження 

шкіри 

L90.9 Атрофічне ураження 

шкіри, неуточнене 

- - 

L91 Гіпертрофічні зміни 

шкіри 

L91.0 Гіпертрофічний рубець L91.00 Гіпертрофічний 

рубець, причина 

неуточнена 

L91 Гіпертрофічні зміни 

шкіри 

L91.0 Гіпертрофічний рубець L91.01 Гіпертрофічний 

рубець, 

зумовлений 

опіком 

L91 Гіпертрофічні зміни 

шкіри 

L91.0 Гіпертрофічний рубець L91.09 Гіпертрофічний 

рубець, 

зумовлений іншою 

уточненою 

причиною 

L91 Гіпертрофічні зміни 

шкіри 

L91.8 Інші гіпертрофічні 

зміни шкіри 

- - 

L91 Гіпертрофічні зміни 

шкіри 

L91.9 Гіпертрофічна зміна 

шкіри, неуточнена 

- - 

L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.0 Гранульома 

кільцеподібна 

- - 

L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.1 Ліпоїдний некробіоз, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.2 Лицева гранульома 

[еозинофільна 

гранульома шкіри] 

- - 

L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.3 Гранульома шкіри та 

підшкірної клітковини, 

спричинена стороннім 

предметом 

- - 
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L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.8 Інші гранулематозні 

зміни шкіри та 

підшкірної клітковини 

- - 

L92 Гранулематозні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

L92.9 Гранулематозна зміна 

шкіри та підшкірної 

клітковини, неуточнена 

- - 

L93 Червоний вовчак L93.0 Дискоїдний червоний 

вовчак 

- - 

L93 Червоний вовчак L93.1 Підгострий шкірний 

червоний вовчак 

- - 

L93 Червоний вовчак L93.2 Інший локалізований 

червоний вовчак 

- - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.0 Локалізована 

склеродермія [морфея] 

- - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.1 Лінійна склеродермія - - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.2 Кальциноз шкіри - - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.3 Склеродактилія - - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.4 Папули Готтрона - - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.5 Пойкілодермія судинна 

атрофічна 

- - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.6 Аньюм [спонтанний 

дактилоліз] 

- - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.8 Інші уточнені 

локалізовані зміни 

сполучної тканини 

- - 

L94 Інші локалізовані 

зміни сполучної 

тканини 

L94.9 Локалізована зміна 

сполучної тканини, 

неуточнена 

- - 

L95 Васкуліт, обмежений 

шкірою, не 

класифікований в 

інших рубриках 

L95.0 Ліведоподібний 

васкуліт 

- - 

L95 Васкуліт, обмежений 

шкірою, не 

класифікований в 

інших рубриках 

L95.1 Еритема підвищена 

стійка 

- - 

L95 Васкуліт, обмежений 

шкірою, не 

класифікований в 

інших рубриках 

L95.8 Інший васкуліт, 

обмежений шкірою 

- - 

L95 Васкуліт, обмежений L95.9 Васкуліт, обмежений - - 
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шкірою, не 

класифікований в 

інших рубриках 

шкірою, неуточнений 

L97 Виразка нижньої 

кінцівки, не 

класифікована в інших 

рубриках 

L97.0 Виразка стопи - - 

L97 Виразка нижньої 

кінцівки, не 

класифікована в інших 

рубриках 

L97.8 Виразка нижньої 

кінцівки, інші ділянки 

- - 

L97 Виразка нижньої 

кінцівки, не 

класифікована в інших 

рубриках 

L97.9 Виразка нижньої 

кінцівки, неуточнена 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.0 Піогенна гранульома - - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.1 Штучний 

[артефактний] 

дерматит 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.2 Гарячковий 

нейтрофільний 

дерматоз [Світа] 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.3 Еозинофільний целюліт 

[Уелса] 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.4 Хронічна виразка 

шкіри, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.5 Муциноз шкіри - - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.6 Інші інфільтративні 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

L98.7 Надмірна і надлишкова 

шкіра та підшкірна 

- - 



407 
 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

клітковина 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.8 Інші уточнені хвороби 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

- - 

L98 Інші хвороби шкіри та 

підшкірної 

клітковини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

L98.9 Ураження шкіри та 

підшкірної клітковини, 

неуточнене 

- - 

L99 Інші ураження шкіри 

та підшкірної 

клітковини при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L99.0 Амілоїдоз шкіри (E85.- 

†) 

- - 

L99 Інші ураження шкіри 

та підшкірної 

клітковини при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

L99.8 Інші уточнені зміни 

шкіри та підшкірної 

клітковини при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.00 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

множинні 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.01 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка плеча 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.02 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, плече 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.03 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

передпліччя 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.04 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, кисть 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.05 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка таза та 

стегно 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.06 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 
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гомілка 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.07 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.08 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, інші 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.0 Стафілококовий артрит 

і поліартрит 

M00.09 Стафілококовий 

артрит і 

поліартрит, 

локалізація 

неуточнена 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.10 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

множинні 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.11 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка плеча 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.12 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, плече 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.13 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

передпліччя 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.14 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, кисть 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.15 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка таза та 

стегно 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.16 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

гомілка 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.17 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.18 Пневмококовий 

артрит і 
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поліартрит, інші 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.1 Пневмококовий артрит 

і поліартрит 

M00.19 Пневмококовий 

артрит і 

поліартрит, 

локалізація 

неуточнена 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.20 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

множинні 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.21 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка плеча 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.22 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, плече 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.23 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

передпліччя 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.24 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, кисть 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.25 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка таза та 

стегно 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.26 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

гомілка 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.27 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.28 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, інші 
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локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.2 Інший стрептококовий 

артрит і поліартрит 

M00.29 Інший 

стрептококовий 

артрит і 

поліартрит, 

локалізація 

неуточнена 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.80 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, 

множинні 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.81 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, ділянка 

плеча 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.82 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, плече 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.83 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, 

передпліччя 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.84 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, кисть 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.85 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, ділянка 
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таза та стегно 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.86 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, гомілка 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.87 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.88 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, інші 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.8 Артрит і поліартрит, 

спричинений іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами 

M00.89 Артрит і 

поліартрит, 

спричинений 

іншими 

уточненими 

бактеріальними 

агентами, 

локалізація 

неуточнена 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.90 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.91 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.92 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

плече 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.93 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

передпліччя 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.94 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

кисть 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.95 Піогенний артрит, 

неуточнений, 
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ділянка таза та 

стегно 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.96 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

гомілка 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.97 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.98 Піогенний артрит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M00 Піогенний артрит M00.9 Піогенний артрит, 

неуточнений 

M00.99 Піогенний артрит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.00 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.01 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.02 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.03 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.04 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

кисть 
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M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.05 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.06 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.07 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.08 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.0 Mенінгококовий артрит 

(A39.8 †) 

M01.09 Mенінгококовий 

артрит (A39.8 †), 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.10 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.11 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.12 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

плече 



414 
 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.13 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.14 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.15 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.16 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.17 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.18 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.1 Туберкульозний артрит 

(A18.0 †) 

M01.19 Туберкульозний 

артрит (A18.0 †), 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування M01.2 Артрит при хворобі M01.20 Артрит при 
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суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

Лайма (A69.2 †) хворобі Лайма 

(A69.2 †), 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.21 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), ділянка 

плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.22 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.23 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.24 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.25 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), ділянка 

таза та стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.26 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.27 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 



416 
 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.28 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), інші 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.2 Артрит при хворобі 

Лайма (A69.2 †) 

M01.29 Артрит при 

хворобі Лайма 

(A69.2 †), 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.30 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.31 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.32 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.33 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.34 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

M01.35 Артрит при інших 

бактеріальних 



417 
 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.36 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.37 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.38 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.3 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.39 Артрит при інших 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.40 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.41 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.42 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), плече 
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класифікованих в 

інших рубриках 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.43 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.44 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.45 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.46 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.47 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.48 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.4 Артрит, зумовлений 

краснухою (B06.8 †) 

M01.49 Артрит, 

зумовлений 

краснухою (B06.8 

†), локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

M01.50 Артрит, 

зумовлений 
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інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.51 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.52 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.53 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.54 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.55 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.56 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

M01.57 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

інших рубриках класифікованими 

в інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.58 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.5 Артрит, зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими в 

інших рубриках 

M01.59 Артрит, 

зумовлений 

іншими вірусними 

хворобами, 

класифікованими 

в інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.60 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.61 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.62 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.63 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.64 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), кисть 
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класифікованих в 

інших рубриках 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.65 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.66 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.67 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.68 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.6 Артрит при мікозах 

(B35-B49 †) 

M01.69 Артрит при 

мікозах (B35-B49 

†), локалізація 

неуточнена 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.80 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.81 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M01 Пряме інфікування M01.8 Артрит при інших M01.82 Артрит при інших 
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суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.83 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.84 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.85 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.86 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.87 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M01.88 Артрит при інших 

інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M01 Пряме інфікування 

суглобів при 

M01.8 Артрит при інших 

інфекційних та 

M01.89 Артрит при інших 

інфекційних та 
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інфекційних та 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.00 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.01 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

ділянка плеча 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.02 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, плече 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.03 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.04 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.05 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

ділянка таза та 

стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.06 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.07 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.08 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, інші 

локалізації 
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M02 Реактивні артропатії M02.0 Артропатія, що 

супроводжує кишкове 

шунтування 

M02.09 Артропатія, що 

супроводжує 

кишкове 

шунтування, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.10 Постдизентерійна 

артропатія, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.11 Постдизентерійна 

артропатія, 

ділянка плеча 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.12 Постдизентерійна 

артропатія, плече 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.13 Постдизентерійна 

артропатія, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.14 Постдизентерійна 

артропатія, кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.15 Постдизентерійна 

артропатія, 

ділянка таза та 

стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.16 Постдизентерійна 

артропатія, 

гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.17 Постдизентерійна 

артропатія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.18 Постдизентерійна 

артропатія, інші 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.1 Постдизентерійна 

артропатія 

M02.19 Постдизентерійна 

артропатія, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.20 Постімунізаційна 

артропатія, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.21 Постімунізаційна 

артропатія, 

ділянка плеча 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.22 Постімунізаційна 

артропатія, плече 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.23 Постімунізаційна 

артропатія, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна M02.24 Постімунізаційна 
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артропатія артропатія, кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.25 Постімунізаційна 

артропатія, 

ділянка таза та 

стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.26 Постімунізаційна 

артропатія, 

гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.27 Постімунізаційна 

артропатія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.28 Постімунізаційна 

артропатія, інші 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.2 Постімунізаційна 

артропатія 

M02.29 Постімунізаційна 

артропатія, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.30 Хвороба Рейтера, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.31 Хвороба Рейтера, 

ділянка плеча 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.32 Хвороба Рейтера, 

плече 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.33 Хвороба Рейтера, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.34 Хвороба Рейтера, 

кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.35 Хвороба Рейтера, 

ділянка таза та 

стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.36 Хвороба Рейтера, 

гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.37 Хвороба Рейтера, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.38 Хвороба Рейтера, 

інші локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.3 Хвороба Рейтера M02.39 Хвороба Рейтера, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.80 Інші реактивні 

артропатії, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.81 Інші реактивні 

артропатії, ділянка 

плеча 
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M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.82 Інші реактивні 

артропатії, плече 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.83 Інші реактивні 

артропатії, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.84 Інші реактивні 

артропатії, кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.85 Інші реактивні 

артропатії, ділянка 

таза та стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.86 Інші реактивні 

артропатії, гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.87 Інші реактивні 

артропатії, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.88 Інші реактивні 

артропатії, інші 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.8 Інші реактивні 

артропатії 

M02.89 Інші реактивні 

артропатії, 

локалізація 

неуточнена 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.90 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.91 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.92 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, плече 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.93 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

передпліччя 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.94 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, кисть 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.95 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.96 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

гомілка 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, M02.97 Реактивна 
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неуточнена артропатія, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.98 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M02 Реактивні артропатії M02.9 Реактивна артропатія, 

неуточнена 

M02.99 Реактивна 

артропатія, 

неуточнена, 

локалізація 

неуточнена 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.00 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), множинні 

локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.01 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), ділянка плеча 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.02 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), плече 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.03 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), передпліччя 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.04 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), кисть 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.05 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), ділянка таза та 

стегно 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.06 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), гомілка 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.07 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), ділянка 

гомілковостопного 
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інших рубриках суглоба та стопи 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.08 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), інші локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.0 Постменінгококовий 

артрит (A39.8 †) 

M03.09 Постменінгококов

ий артрит (A39.8 

†), локалізація 

неуточнена 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.10 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, множинні 

локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.11 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, ділянка 

плеча 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.12 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, плече 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.13 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, 

передпліччя 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.14 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, кисть 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.15 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, ділянка 

таза та стегно 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.16 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, гомілка 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.17 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M03 Постінфекційні та M03.1 Постінфекційна M03.18 Постінфекційна 
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реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

артропатія при сифілісі артропатія при 

сифілісі, інші 

локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.1 Постінфекційна 

артропатія при сифілісі 

M03.19 Постінфекційна 

артропатія при 

сифілісі, 

локалізація 

неуточнена 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.20 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.21 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.22 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.23 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.24 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.25 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 
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M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.26 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.27 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.28 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.2 Інші постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.29 Інші 

постінфекційні 

артропатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.60 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.61 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.62 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

M03.63 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 
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класифікованих в 

інших рубриках 

інших рубриках класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.64 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.65 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.66 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.67 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.68 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M03 Постінфекційні та 

реактивні артропатії 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.6 Реактивна артропатія 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M03.69 Реактивна 

артропатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.00 Синдром Фелті, 

множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.01 Синдром Фелті, 

ділянка плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.02 Синдром Фелті, 

плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.03 Синдром Фелті, 

передпліччя 
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M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.04 Синдром Фелті, 

кисть 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.05 Синдром Фелті, 

ділянка таза та 

стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.06 Синдром Фелті, 

гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.07 Синдром Фелті, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.08 Синдром Фелті, 

інші локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.0 Синдром Фелті M05.09 Синдром Фелті, 

локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.10 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.11 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

ділянка плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.12 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.13 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

передпліччя 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.14 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

кисть 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.15 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

ділянка таза та 

стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.16 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.17 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.18 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

інші локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.1 Ревматоїдна хвороба 

легені 

M05.19 Ревматоїдна 

хвороба легені, 

локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.20 Ревматоїдний 
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ревматоїдний артрит васкуліт, 

множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.21 Ревматоїдний 

васкуліт, ділянка 

плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.22 Ревматоїдний 

васкуліт, плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.23 Ревматоїдний 

васкуліт, 

передпліччя 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.24 Ревматоїдний 

васкуліт, кисть 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.25 Ревматоїдний 

васкуліт, ділянка 

таза та стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.26 Ревматоїдний 

васкуліт, гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.27 Ревматоїдний 

васкуліт, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.28 Ревматоїдний 

васкуліт, інші 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.2 Ревматоїдний васкуліт M05.29 Ревматоїдний 

васкуліт, 

локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.30 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.31 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

ділянка плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.32 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.33 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

передпліччя 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

M05.34 Ревматоїдний 

артрит із 
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органів та систем залученням інших 

органів та систем, 

кисть 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.35 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

ділянка таза та 

стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.36 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.37 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.38 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

інші локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.3 Ревматоїдний артрит із 

залученням інших 

органів та систем 

M05.39 Ревматоїдний 

артрит із 

залученням інших 

органів та систем, 

локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.80 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.81 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.82 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.83 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

передпліччя 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.84 Інший 

серопозитивний 
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ревматоїдний 

артрит, кисть 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.85 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.86 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.87 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.88 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, інші 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.8 Інший серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.89 Інший 

серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.90 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.91 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.92 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

плече 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.93 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

передпліччя 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.94 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

кисть 
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M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.95 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.96 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

гомілка 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.97 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.98 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M05 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит 

M05.9 Серопозитивний 

ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M05.99 Серопозитивний 

ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.00 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.01 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.02 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.03 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.04 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.05 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M06 Інший ревматоїдний M06.0 Серонегативний M06.06 Серонегативний 
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артрит ревматоїдний артрит ревматоїдний 

артрит, гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.07 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.08 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.0 Серонегативний 

ревматоїдний артрит 

M06.09 Серонегативний 

ревматоїдний 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.10 Хвороба Стілла у 

дорослих, 

множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.11 Хвороба Стілла у 

дорослих, ділянка 

плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.12 Хвороба Стілла у 

дорослих, плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.13 Хвороба Стілла у 

дорослих, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.14 Хвороба Стілла у 

дорослих, кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.15 Хвороба Стілла у 

дорослих, ділянка 

таза та стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.16 Хвороба Стілла у 

дорослих, гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.17 Хвороба Стілла у 

дорослих, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.18 Хвороба Стілла у 

дорослих, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.1 Хвороба Стілла у 

дорослих 

M06.19 Хвороба Стілла у 

дорослих, 

локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.20 Ревматоїдний 

бурсит, множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.21 Ревматоїдний 

бурсит, ділянка 

плеча 

M06 Інший ревматоїдний M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.22 Ревматоїдний 
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артрит бурсит, плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.23 Ревматоїдний 

бурсит, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.24 Ревматоїдний 

бурсит, кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.25 Ревматоїдний 

бурсит, ділянка 

таза та стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.26 Ревматоїдний 

бурсит, гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.27 Ревматоїдний 

бурсит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.28 Ревматоїдний 

бурсит, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.2 Ревматоїдний бурсит M06.29 Ревматоїдний 

бурсит, 

локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.30 Ревматоїдний 

вузлик, множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.31 Ревматоїдний 

вузлик, ділянка 

плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.32 Ревматоїдний 

вузлик, плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.33 Ревматоїдний 

вузлик, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.34 Ревматоїдний 

вузлик, кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.35 Ревматоїдний 

вузлик, ділянка 

таза та стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.36 Ревматоїдний 

вузлик, гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.37 Ревматоїдний 

вузлик, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.38 Ревматоїдний 

вузлик, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.3 Ревматоїдний вузлик M06.39 Ревматоїдний 

вузлик, 

локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний M06.4 Запальна M06.40 Запальна 
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артрит поліартропатія поліартропатія, 

множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.41 Запальна 

поліартропатія, 

ділянка плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.42 Запальна 

поліартропатія, 

плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.43 Запальна 

поліартропатія, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.44 Запальна 

поліартропатія, 

кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.45 Запальна 

поліартропатія, 

ділянка таза та 

стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.46 Запальна 

поліартропатія, 

гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.47 Запальна 

поліартропатія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.48 Запальна 

поліартропатія, 

інші локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.4 Запальна 

поліартропатія 

M06.49 Запальна 

поліартропатія, 

локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.80 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.81 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.82 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.83 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.84 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, кисть 
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M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.85 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.86 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.87 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.88 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.8 Інший уточнений 

ревматоїдний артрит 

M06.89 Інший уточнений 

ревматоїдний 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.90 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.91 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.92 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

плече 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.93 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

передпліччя 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.94 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

кисть 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.95 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.96 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

гомілка 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.97 Ревматоїдний 

артрит, 
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неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.98 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M06 Інший ревматоїдний 

артрит 

M06.9 Ревматоїдний артрит, 

неуточнений 

M06.99 Ревматоїдний 

артрит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.0 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична артропатія 

(L40.5 †) 

M07.00 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична 

артропатія (L40.5 

†), множинні 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.0 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична артропатія 

(L40.5 †) 

M07.04 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична 

артропатія (L40.5 

†), кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.0 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична артропатія 

(L40.5 †) 

M07.07 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична 

артропатія (L40.5 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.0 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична артропатія 

(L40.5 †) 

M07.09 Дистальна 

міжфалангова 

псоріатична 

артропатія (L40.5 

†), локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.10 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

множинні 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.11 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

ділянка плеча 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.12 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

плече 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.13 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

передпліччя 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.14 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 
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артропатії кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.15 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.16 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

гомілка 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.17 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.18 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

інші локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.1 Деформуючий артрит 

(L40.5 †) 

M07.19 Деформуючий 

артрит (L40.5 †), 

локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.2 Псоріатичний 

спондиліт (L40.5 †) 

- - 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.30 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), множинні 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.31 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), ділянка плеча 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.32 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), плече 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.33 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), передпліччя 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.34 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.35 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), ділянка таза та 

стегно 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.36 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), гомілка 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.37 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та M07.3 Інші псоріатичні M07.38 Інші псоріатичні 
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ентеропатична 

артропатії 

артропатії (L40.5 †) артропатії (L40.5 

†), інші локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.3 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 †) 

M07.39 Інші псоріатичні 

артропатії (L40.5 

†), локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.40 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

множинні 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.41 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка плеча 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.42 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

плече 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.43 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

передпліччя 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.44 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.45 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка таза та 

стегно 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.46 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

гомілка 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.47 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.48 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 
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ентериті] (K50.- †), 

інші локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.4 Артропатія при хворобі 

Крона [регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M07.49 Артропатія при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.50 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

множинні 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.51 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

плеча 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.52 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), плече 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.53 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

передпліччя 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.54 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.55 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

таза та стегно 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.56 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), гомілка 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.57 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.58 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), інші 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.5 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M07.59 Артропатія при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

локалізація 

неуточнена 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.60 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, 

множинні 
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локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.61 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, ділянка 

плеча 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.62 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, плече 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.63 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, 

передпліччя 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.64 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, кисть 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.65 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, ділянка 

таза та стегно 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.66 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, гомілка 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.67 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.68 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, інші 

локалізації 

M07 Псоріатична та 

ентеропатична 

артропатії 

M07.6 Інші ентеропатичні 

артропатії 

M07.69 Інші 

ентеропатичні 

артропатії, 

локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.00 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.01 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.02 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, плече 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.03 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, 

передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний M08.04 Ювенільний 
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ревматоїдний артрит ревматоїдний 

артрит, кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.05 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.06 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.07 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.08 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, інші 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.0 Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

M08.09 Ювенільний 

ревматоїдний 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.10 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, 

множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.11 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, ділянка 

плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.12 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, плече 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.13 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, 

передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.14 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.15 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, ділянка 

таза та стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.16 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.17 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, ділянка 

гомілковостопного 



447 
 

суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.18 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, інші 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.1 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт 

M08.19 Ювенільний 

анкілозуючий 

спондиліт, 

локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.20 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, 

множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.21 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, ділянка 

плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.22 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, плече 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.23 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, 

передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.24 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.25 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, ділянка 

таза та стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.26 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.27 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.28 Ювенільний 

артрит з 

системним 
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початком, інші 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.2 Ювенільний артрит з 

системним початком 

M08.29 Ювенільний 

артрит з 

системним 

початком, 

локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.3 Ювенільний поліартрит 

(серонегативний) 

- - 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.40 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.41 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], ділянка плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.42 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], плече 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.43 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.44 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.45 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], ділянка таза та 

стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.46 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.47 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], ділянка 

гомілковостопного 
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суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.48 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], інші локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.4 Ювенільний артрит, що 

уражає кілька суглобів 

[пауціартикулярний] 

M08.49 Ювенільний 

артрит, що уражає 

кілька суглобів 

[пауціартикулярни

й], локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.80 Інший ювенільний 

артрит, множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.81 Інший ювенільний 

артрит, ділянка 

плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.82 Інший ювенільний 

артрит, плече 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.83 Інший ювенільний 

артрит, 

передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.84 Інший ювенільний 

артрит, кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.85 Інший ювенільний 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.86 Інший ювенільний 

артрит, гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.87 Інший ювенільний 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.88 Інший ювенільний 

артрит, інші 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.8 Інший ювенільний 

артрит 

M08.89 Інший ювенільний 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.90 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.91 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.92 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 
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плече 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.93 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

передпліччя 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.94 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

кисть 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.95 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.96 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

гомілка 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.97 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.98 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M08 Ювенільний артрит M08.9 Ювенільний артрит, 

неуточнений 

M08.99 Ювенільний 

артрит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.00 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

множинні 

локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.01 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

ділянка плеча 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.02 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

плече 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.03 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

передпліччя 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.04 Ювенільний 

артрит при 
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класифікованих в 

інших рубриках 

псоріазі (L40.5 †), 

кисть 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.05 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.06 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

гомілка 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.07 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.08 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

інші локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.0 Ювенільний артрит при 

псоріазі (L40.5 †) 

M09.09 Ювенільний 

артрит при 

псоріазі (L40.5 †), 

локалізація 

неуточнена 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.10 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

множинні 

локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.11 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка плеча 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.12 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

плече 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.13 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

передпліччя 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

M09.14 Ювенільний 

артрит при хворобі 
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класифікованих в 

інших рубриках 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

кисть 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.15 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка таза та 

стегно 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.16 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

гомілка 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.17 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.18 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

інші локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.1 Ювенільний артрит при 

хворобі Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †) 

M09.19 Ювенільний 

артрит при хворобі 

Крона 

[регіонарному 

ентериті] (K50.- †), 

локалізація 

неуточнена 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.20 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

множинні 

локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.21 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

плеча 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.22 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), плече 
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M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.23 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

передпліччя 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.24 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), кисть 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.25 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

таза та стегно 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.26 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), гомілка 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.27 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.28 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), інші 

локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.2 Ювенільний артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †) 

M09.29 Ювенільний 

артрит при 

виразковому коліті 

(K51.- †), 

локалізація 

неуточнена 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.80 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.81 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.82 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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плече 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.83 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.84 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.85 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.86 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.87 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.88 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M09 Ювенільний артрит 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.8 Ювенільний артрит при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M09.89 Ювенільний 

артрит при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.00 Ідіопатична 

подагра, множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.01 Ідіопатична 

подагра, ділянка 
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плеча 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.02 Ідіопатична 

подагра, плече 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.03 Ідіопатична 

подагра, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.04 Ідіопатична 

подагра, кисть 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.05 Ідіопатична 

подагра, ділянка 

таза та стегно 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.06 Ідіопатична 

подагра, гомілка 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.07 Ідіопатична 

подагра, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.08 Ідіопатична 

подагра, інші 

локалізації 

M10 Подагра M10.0 Ідіопатична подагра M10.09 Ідіопатична 

подагра, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.10 Подагра, 

спричинена 

свинцем, 

множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.11 Подагра, 

спричинена 

свинцем, ділянка 

плеча 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.12 Подагра, 

спричинена 

свинцем, плече 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.13 Подагра, 

спричинена 

свинцем, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.14 Подагра, 

спричинена 

свинцем, кисть 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.15 Подагра, 

спричинена 

свинцем, ділянка 

таза та стегно 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.16 Подагра, 

спричинена 

свинцем, гомілка 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.17 Подагра, 

спричинена 
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свинцем, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.18 Подагра, 

спричинена 

свинцем, інші 

локалізації 

M10 Подагра M10.1 Подагра, спричинена 

свинцем 

M10.19 Подагра, 

спричинена 

свинцем, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.20 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.21 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

плеча 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.22 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, плече 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.23 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.24 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, кисть 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.25 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

таза та стегно 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.26 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, гомілка 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.27 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена M10.28 Подагра, 
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лікарськими засобами спричинена 

лікарськими 

засобами, інші 

локалізації 

M10 Подагра M10.2 Подагра, спричинена 

лікарськими засобами 

M10.29 Подагра, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.30 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.31 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

ділянка плеча 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.32 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

плече 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.33 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.34 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

кисть 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.35 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

ділянка таза та 

стегно 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.36 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

гомілка 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.37 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

нирок 

M10.38 Подагра, пов'язана 

з порушенням 

функції нирок, 

інші локалізації 

M10 Подагра M10.3 Подагра, пов'язана з 

порушенням функції 

M10.39 Подагра, пов'язана 

з порушенням 
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нирок функції нирок, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.40 Інша вторинна 

подагра, множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.41 Інша вторинна 

подагра, ділянка 

плеча 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.42 Інша вторинна 

подагра, плече 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.43 Інша вторинна 

подагра, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.44 Інша вторинна 

подагра, кисть 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.45 Інша вторинна 

подагра, ділянка 

таза та стегно 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.46 Інша вторинна 

подагра, гомілка 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.47 Інша вторинна 

подагра, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.48 Інша вторинна 

подагра, інші 

локалізації 

M10 Подагра M10.4 Інша вторинна подагра M10.49 Інша вторинна 

подагра, 

локалізація 

неуточнена 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.90 Подагра, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.91 Подагра, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.92 Подагра, 

неуточнена, плече 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.93 Подагра, 

неуточнена, 

передпліччя 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.94 Подагра, 

неуточнена, кисть 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.95 Подагра, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.96 Подагра, 

неуточнена, 
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гомілка 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.97 Подагра, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.98 Подагра, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M10 Подагра M10.9 Подагра, неуточнена M10.99 Подагра, 

неуточнена, 

локалізація 

неуточнена 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.00 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

множинні 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.01 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

ділянка плеча 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.02 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

плече 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.03 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

передпліччя 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.04 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

кисть 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.05 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

ділянка таза та 

стегно 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.06 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

гомілка 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.07 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.08 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 
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інші локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.0 Хвороба відкладення 

гідроксиапатитів 

M11.09 Хвороба 

відкладення 

гідроксиапатитів, 

локалізація 

неуточнена 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.10 Спадковий 

хондрокальциноз, 

множинні 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.11 Спадковий 

хондрокальциноз, 

ділянка плеча 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.12 Спадковий 

хондрокальциноз, 

плече 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.13 Спадковий 

хондрокальциноз, 

передпліччя 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.14 Спадковий 

хондрокальциноз, 

кисть 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.15 Спадковий 

хондрокальциноз, 

ділянка таза та 

стегно 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.16 Спадковий 

хондрокальциноз, 

гомілка 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.17 Спадковий 

хондрокальциноз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.18 Спадковий 

хондрокальциноз, 

інші локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.1 Спадковий 

хондрокальциноз 

M11.19 Спадковий 

хондрокальциноз, 

локалізація 

неуточнена 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.20 Інший 

хондрокальциноз, 

множинні 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.21 Інший 

хондрокальциноз, 

ділянка плеча 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.22 Інший 

хондрокальциноз, 

плече 

M11 Інші кристалічні M11.2 Інший M11.23 Інший 
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артропатії хондрокальциноз хондрокальциноз, 

передпліччя 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.24 Інший 

хондрокальциноз, 

кисть 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.25 Інший 

хондрокальциноз, 

ділянка таза та 

стегно 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.26 Інший 

хондрокальциноз, 

гомілка 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.27 Інший 

хондрокальциноз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.28 Інший 

хондрокальциноз, 

інші локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.2 Інший 

хондрокальциноз 

M11.29 Інший 

хондрокальциноз, 

локалізація 

неуточнена 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.80 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, 

множинні 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.81 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, ділянка 

плеча 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.82 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, плече 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.83 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, 

передпліччя 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.84 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, кисть 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.85 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, ділянка 

таза та стегно 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.86 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, гомілка 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.87 Інші уточнені 

кристалічні 
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артропатії, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.88 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, інші 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.8 Інші уточнені 

кристалічні артропатії 

M11.89 Інші уточнені 

кристалічні 

артропатії, 

локалізація 

неуточнена 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.90 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.91 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.92 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, плече 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.93 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

передпліччя 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.94 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, кисть 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.95 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.96 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

гомілка 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.97 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.98 Кристалічна 

артропатія, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M11 Інші кристалічні 

артропатії 

M11.9 Кристалічна 

артропатія, неуточнена 

M11.99 Кристалічна 

артропатія, 
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неуточнена, 

локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.00 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.01 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], ділянка 

плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.02 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.03 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.04 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], кисть 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.05 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], ділянка 

таза та стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.06 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.07 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.08 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.0 Хронічна 

постревматична 

артропатія [Жакку] 

M12.09 Хронічна 

постревматична 

артропатія 

[Жакку], 

локалізація 

неуточнена 
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M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.10 Хвороба Кашина-

Бека, множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.11 Хвороба Кашина-

Бека, ділянка 

плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.12 Хвороба Кашина-

Бека, плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.13 Хвороба Кашина-

Бека, передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.14 Хвороба Кашина-

Бека, кисть 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.15 Хвороба Кашина-

Бека, ділянка таза 

та стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.16 Хвороба Кашина-

Бека, гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.17 Хвороба Кашина-

Бека, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.18 Хвороба Кашина-

Бека, інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.1 Хвороба Кашина-Бека M12.19 Хвороба Кашина-

Бека, локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.20 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.21 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , ділянка 

плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.22 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.23 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.24 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , кисть 

M12 Інші специфічні M12.2 Вільозно-нодулярий M12.25 Вільозно-
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артропатії (пігментний) синовіт нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , ділянка 

таза та стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.26 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.27 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.28 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.2 Вільозно-нодулярий 

(пігментний) синовіт 

M12.29 Вільозно-

нодулярий 

(пігментний) 

синовіт , 

локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.30 Паліндромний 

ревматизм, 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.31 Паліндромний 

ревматизм, 

ділянка плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.32 Паліндромний 

ревматизм, плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.33 Паліндромний 

ревматизм, 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.34 Паліндромний 

ревматизм, кисть 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.35 Паліндромний 

ревматизм, 

ділянка таза та 

стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.36 Паліндромний 

ревматизм, 

гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.37 Паліндромний 

ревматизм, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні M12.3 Паліндромний M12.38 Паліндромний 
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артропатії ревматизм ревматизм, інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.3 Паліндромний 

ревматизм 

M12.39 Паліндромний 

ревматизм, 

локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.40 Інтермітуючий 

гідрартроз, 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.41 Інтермітуючий 

гідрартроз, ділянка 

плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.42 Інтермітуючий 

гідрартроз, плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.43 Інтермітуючий 

гідрартроз, 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.44 Інтермітуючий 

гідрартроз, кисть 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.45 Інтермітуючий 

гідрартроз, ділянка 

таза та стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.46 Інтермітуючий 

гідрартроз, 

гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.47 Інтермітуючий 

гідрартроз, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.48 Інтермітуючий 

гідрартроз, інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.4 Інтермітуючий 

гідрартроз 

M12.49 Інтермітуючий 

гідрартроз, 

локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.50 Травматична 

артропатія, 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.51 Травматична 

артропатія, 

ділянка плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.52 Травматична 

артропатія, плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.53 Травматична 

артропатія, 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.54 Травматична 

артропатія, кисть 

M12 Інші специфічні M12.5 Травматична M12.55 Травматична 
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артропатії артропатія артропатія, 

ділянка таза та 

стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.56 Травматична 

артропатія, 

гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.57 Травматична 

артропатія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.58 Травматична 

артропатія, інші 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.5 Травматична 

артропатія 

M12.59 Травматична 

артропатія, 

локалізація 

неуточнена 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.80 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.81 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.82 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

плече 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.83 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.84 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

кисть 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.85 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

M12.86 Інші уточнені 

артропатії, не 
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класифіковані в інших 

рубриках 

класифіковані в 

інших рубриках, 

гомілка 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.87 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.88 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M12 Інші специфічні 

артропатії 

M12.8 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M12.89 Інші уточнені 

артропатії, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M13 Інший артрит M13.0 Поліартрит, 

неуточнений 

- - 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.11 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.12 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

плече 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.13 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.14 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

кисть 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.15 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.16 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

гомілка 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.17 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.18 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M13 Інший артрит M13.1 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M13.19 Моноартрит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.80 Інший уточнений 

артрит, множинні 

локалізації 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.81 Інший уточнений 

артрит, ділянка 

плеча 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.82 Інший уточнений 

артрит, плече 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.83 Інший уточнений 

артрит, 

передпліччя 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.84 Інший уточнений 

артрит, кисть 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.85 Інший уточнений 

артрит, ділянка 

таза та стегно 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.86 Інший уточнений 

артрит, гомілка 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.87 Інший уточнений 

артрит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.88 Інший уточнений 

артрит, інші 

локалізації 

M13 Інший артрит M13.8 Інший уточнений 

артрит 

M13.89 Інший уточнений 

артрит, локалізація 

неуточнена 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.90 Артрит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.91 Артрит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.92 Артрит, 

неуточнений, 

плече 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.93 Артрит, 

неуточнений, 

передпліччя 
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M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.94 Артрит, 

неуточнений, 

кисть 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.95 Артрит, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.96 Артрит, 

неуточнений, 

гомілка 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.97 Артрит, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.98 Артрит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M13 Інший артрит M13.9 Артрит, неуточнений M13.99 Артрит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.0 Подагрична артропатія, 

пов'язана з 

недостатністю 

ферментів та іншими 

спадковими 

порушеннями 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.1 Кристалічна артропатія 

при інших порушеннях 

обміну речовин 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.3 Ліпоїдний 

дерматоартрит (E78.8 

†) 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.4 Артропатія при 

амілоїдозі (E85.- †) 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.5 Артропатія при інших 

ендокринних хворобах, 

розладах харчування та 

порушеннях обміну 

речовин 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M14.6 Невропатична 

артропатія 

- - 

M14 Артропатії при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

M14.8 Артропатії при інших 

уточнених хворобах, 

класифікованих в 

- - 
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інших рубриках інших рубриках 

M15 Поліартроз M15.0 Первинний 

генералізований 

(остео)артроз 

- - 

M15 Поліартроз M15.1 Вузли Гебердена (з 

артропатією) 

- - 

M15 Поліартроз M15.2 Вузли Бушара (з 

артропатією) 

- - 

M15 Поліартроз M15.3 Вторинний множинний 

артроз 

- - 

M15 Поліартроз M15.4 Ерозивний 

(остео)артроз 

- - 

M15 Поліартроз M15.8 Інший поліартроз - - 

M15 Поліартроз M15.9 Поліартроз, 

неуточнений 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.0 Первинний коксартроз, 

двобічний 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.1 Інший первинний 

коксартроз 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.2 Коксартроз внаслідок 

дисплазії, двобічний 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.3 Інший диспластичний 

коксартроз 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.4 Посттравматичний 

коксартроз, двобічний 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.5 Інший 

посттравматичний 

коксартроз 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.6 Інший вторинний 

коксартроз, двобічний 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.7 Інший вторинний 

коксартроз 

- - 

M16 Коксартроз [артроз 

кульшового суглоба] 

M16.9 Коксартроз, 

неуточнений 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.0 Первинний гонартроз, 

двобічний 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.1 Інший первинний 

гонартроз 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.2 Посттравматичний 

гонартроз, двобічний 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.3 Інший 

посттравматичний 

гонартроз 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.4 Інший вторинний 

гонартроз, двобічний 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.5 Інший вторинний 

гонартроз 

- - 

M17 Гонартроз [артроз 

колінного суглоба] 

M17.9 Гонартроз, 

неуточнений 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.0 Первинний артроз 

першого зап'ястково-

п'ясткового суглоба, 

- - 
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двобічний 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.1 Інший первинний 

артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.2 Посттравматичний 

артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба, двобічний 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.3 Інший 

посттравматичний 

артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.4 Інший вторинний 

артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба, двобічний 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.5 Інший вторинний 

артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба 

- - 

M18 Артроз першого 

зап'ястково-

п'ясткового суглоба 

M18.9 Артроз першого 

зап'ястково-п'ясткового 

суглоба, неуточнений 

- - 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.01 Первинний артроз 

інших суглобів, 

ділянка плеча 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.02 Первинний артроз 

інших суглобів, 

плече 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.03 Первинний артроз 

інших суглобів, 

передпліччя 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.04 Первинний артроз 

інших суглобів, 

кисть 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.07 Первинний артроз 

інших суглобів, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.08 Первинний артроз 

інших суглобів, 

інші локалізації 

M19 Інший артроз M19.0 Первинний артроз 

інших суглобів 

M19.09 Первинний артроз 

інших суглобів, 

локалізація 

неуточнена 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.11 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, ділянка 
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плеча 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.12 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, плече 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.13 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, 

передпліччя 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.14 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, кисть 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.17 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.18 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, інші 

локалізації 

M19 Інший артроз M19.1 Посттравматичний 

артроз інших суглобів 

M19.19 Посттравматичний 

артроз інших 

суглобів, 

локалізація 

неуточнена 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.21 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

ділянка плеча 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.22 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

плече 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.23 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

передпліччя 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.24 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

кисть 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.27 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.28 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

інші локалізації 

M19 Інший артроз M19.2 Вторинний артроз 

інших суглобів 

M19.29 Вторинний артроз 

інших суглобів, 

локалізація 

неуточнена 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.81 Інший уточнений 

артроз, ділянка 

плеча 
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M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.82 Інший уточнений 

артроз, плече 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.83 Інший уточнений 

артроз, 

передпліччя 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.84 Інший уточнений 

артроз, кисть 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.87 Інший уточнений 

артроз, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.88 Інший уточнений 

артроз, інші 

локалізації 

M19 Інший артроз M19.8 Інший уточнений 

артроз 

M19.89 Інший уточнений 

артроз, локалізація 

неуточнена 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.91 Артроз, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.92 Артроз, 

неуточнений, 

плече 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.93 Артроз, 

неуточнений, 

передпліччя 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.94 Артроз, 

неуточнений, 

кисть 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.97 Артроз, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.98 Артроз, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M19 Інший артроз M19.9 Артроз, неуточнений M19.99 Артроз, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.0 Деформація пальця(ів) 

кисті 

- - 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.1 Вальгусна деформація 

великого пальця стопи 

(набута) 

- - 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.2 Ригідність великого 

пальця стопи 

- - 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.3 Інші деформації 

великого пальця стопи 

(набуті) 

- - 

M20 Набуті деформації M20.4 Інші молоткоподібні - - 
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кисті та стопи деформації пальця(ів) 

стопи (набуті) 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.5 Інші деформації 

пальця(ів) стопи 

(набуті) 

- - 

M20 Набуті деформації 

кисті та стопи 

M20.6 Набута деформація 

пальця(ів) стопи, 

неуточнена 

- - 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.00 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.01 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.02 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.03 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.04 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.05 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.06 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.07 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.08 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.0 Вальгусна деформація, 

не класифікована в 

інших рубриках 

M21.09 Вальгусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.10 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.11 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.12 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.13 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.14 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.15 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.16 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.17 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.18 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.1 Варусна деформація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M21.19 Варусна 

деформація, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.20 Згинальна 

деформація, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.21 Згинальна 

деформація, 

ділянка плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.22 Згинальна 

деформація, плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.23 Згинальна 

деформація, 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.24 Згинальна 

деформація, кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.25 Згинальна 

деформація, 

ділянка таза та 

стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.26 Згинальна 

деформація, 

гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.27 Згинальна 

деформація, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.28 Згинальна 

деформація, інші 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.2 Згинальна деформація M21.29 Згинальна 

деформація, 

локалізація 

неуточнена 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.3 Відвисла кисть або 

стопа (набута) 

M21.30 Відвисла кисть або 

стопа (набута), 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.3 Відвисла кисть або 

стопа (набута) 

M21.33 Відвисла кисть або 

стопа (набута), 
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передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.3 Відвисла кисть або 

стопа (набута) 

M21.37 Відвисла кисть або 

стопа (набута), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.4 Плоскостопість [pes 

planus] (набута) 

- - 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.5 Набута кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна стопа, 

клишоногість 

M21.50 Набута 

кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна 

стопа, 

клишоногість, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.5 Набута кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна стопа, 

клишоногість 

M21.54 Набута 

кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна 

стопа, 

клишоногість, 

кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.5 Набута кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна стопа, 

клишоногість 

M21.57 Набута 

кігтеподібна 

кисть, косорукість, 

кігтеподібна 

стопа, 

клишоногість, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.6 Інші набуті деформації 

щиколотки та стопи 

M21.60 Інші набуті 

деформації 

щиколотки та 

стопи, множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.6 Інші набуті деформації 

щиколотки та стопи 

M21.67 Інші набуті 

деформації 

щиколотки та 

стопи, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.70 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.71 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

ділянка плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.72 Різна довжина 

кінцівок (набута), 
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плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.73 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.74 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.75 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

ділянка таза та 

стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.76 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.77 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.7 Різна довжина кінцівок 

(набута) 

M21.79 Різна довжина 

кінцівок (набута), 

локалізація 

неуточнена 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.80 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.81 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, ділянка 

плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.82 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.83 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.84 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.85 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, ділянка 

таза та стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.86 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.87 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, ділянка 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.8 Інші уточнені набуті 

деформації кінцівок 

M21.89 Інші уточнені 

набуті деформації 

кінцівок, 

локалізація 

неуточнена 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.90 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.91 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.92 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, плече 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.93 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

передпліччя 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.94 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, кисть 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.95 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.96 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

гомілка 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.97 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M21 Інші набуті 

деформації кінцівок 

M21.9 Набута деформація 

кінцівок, неуточнена 

M21.99 Набута 

деформація 

кінцівок, 

неуточнена, 
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локалізація 

неуточнена 

M22 Ураження надколінка M22.0 Звичний вивих 

надколінка 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.1 Звичний підвивих 

надколінка 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.2 Ураження надколінно-

стегнові 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.3 Інші порушення 

надколінка 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.4 Хондромаляція 

надколінка 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.8 Інші ураження 

надколінка 

- - 

M22 Ураження надколінка M22.9 Ураження надколінка, 

неуточнене 

- - 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.00 Кістозний меніск, 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.01 Передній 

кістозний ріг 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.02 Задній кістозний 

ріг медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.03 Інший кістозний 

та неуточнений 

медіальний меніск 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.04 Передній 

кістозний ріг 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.05 Задній кістозний 

ріг латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.06 Інший кістозний 

та неуточнений 

латеральний 

меніск 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.0 Кістозний меніск M23.09 Неуточнений 

кістозний меніск 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.10 Дископодібний 

меніск 

(вроджений), 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.11 Передній 

дископодібний ріг 

медіального 

меніска 

(вроджений) 
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M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.12 Задній 

дископодібний ріг 

медіального 

меніска 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.13 Інший 

дископодібний та 

неуточнений 

медіальний меніск 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.14 Передній 

дископодібний ріг 

латерального 

меніска 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.15 Задній 

дископодібний ріг 

латерального 

меніска 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.16 Інший 

дископодібний та 

неуточнений 

латеральний 

меніск 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.1 Дископодібний меніск 

(вроджений) 

M23.19 Неуточнений 

дископодібний 

меніск 

(вроджений) 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.20 Ураження меніска 

у зв'язку зі старим 

розривом або 

ушкодженням, 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.21 Ураження 

переднього рогу 

медіального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.22 Ураження 

заднього рогу 

медіального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.23 Ураження іншого 

та неуточненого 

медіального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 
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або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.24 Ураження 

переднього рогу 

латерального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.25 Ураження 

заднього рогу 

латерального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.26 Ураження іншого 

та неуточненого 

латерального 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.2 Порушення меніска у 

зв'язку із застарілим 

розривом або 

ушкодженням 

M23.29 Ураження 

невизначенного 

меніска у зв'язку зі 

старим розривом 

або ушкодженням 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.30 Інші ураження 

меніска, множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.31 Інші ураження 

переднього рогу 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.32 Інші ураження 

заднього рогу 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.33 Інші ураження 

іншого та 

неуточненого 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.34 Інші ураження 

переднього рогу 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.35 Інші ураження 

заднього рогу 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.36 Інші ураження 

іншого та 

неуточненого 

латерального 
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меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.3 Інші ураження меніска M23.39 Інші ураження 

невизначенного 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.40 Вільне тіло в 

колінному суглобі 

(«суглобна 

миша»), множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.41 Вільне тіло в 

передній 

хрестоподібній 

зв’язці або 

передньому розі 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.42 Вільне тіло в 

задній 

хрестоподібній 

зв’язці або 

задньому розі 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.43 Вільне тіло в 

медіальній 

колатеральній 

зв’язці або іншому 

та неуточненому 

медіальному 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.44 Вільне тіло в 

зовнішній 

колатеральній 

зв’язці або 

передньому розі 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.45 Вільне тіло в 

задньому розі 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.46 Вільне тіло в 

іншому та 

неуточненому 

латеральному 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.47 Вільне тіло в 

капсулярній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.4 Вільне тіло в колінному 

суглобі 

M23.49 Вільне тіло в 

неуточненій 

зв’язці або 
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неуточненому 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.50 Хронічна 

нестабільність 

функції колінного 

суглоба, множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.51 Хронічна 

нестабільність в 

передній 

хрестоподібній 

зв’язці або 

передньому розі 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.52 Хронічна 

нестабільність в 

задній 

хрестоподібній 

зв’язці або 

задньому розі 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.53 Хронічна 

нестабільність в 

медіальній 

колатеральній 

зв’язці або іншому 

та неуточненому 

медіальному 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.54 Хронічна 

нестабільність в 

зовнішній 

колатеральній 

зв’язці або 

передньому розі 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.55 Хронічна 

нестабільність в 

задньому розі 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.56 Хронічна 

нестабільність в 

іншому та 

неуточненому 

латеральному 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.57 Хронічна 

нестабільність в 

капсулярній 
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зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.5 Хронічна 

нестабільність 

колінного суглоба 

M23.59 Хронічна 

нестабільність в 

неуточненій 

зв’язці або 

неуточненому 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.60 Інший спонтанний 

розрив зв'язок 

колінного суглоба, 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.61 Інший спонтанний 

розрив в передній 

хрестоподібній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.62 Інший спонтанний 

розрив  в задній 

хрестоподібній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.63 Інший спонтанний 

розрив в 

медіальній 

колатеральній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.64 Інший спонтанний 

розрив в зовнішній 

колатеральній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.67 Інший спонтанний 

розрив в 

капсулярній 

зв’язці 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.6 Інший спонтанний 

розрив зв'язки(ок) 

колінного суглоба 

M23.69 Інший спонтанний 

розрив зв'язок 

колінного суглоба, 

в неуточненій 

зв’язці, або 

неуточненому 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.80 Інші внутрішні 

ураження коліна, 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.81 Інші внутрішні 

ураження 

передньої 

хрестоподібної 

зв’язки або 

переднього рогу 

медіального 

меніска 
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M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.82 Інші внутрішні 

ураження задньої 

хрестоподібної 

зв’язки або 

заднього рогу 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.83 Інші внутрішні 

ураження 

медіальної 

колатеральної 

зв’язки або іншого 

та неуточненого 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.84 Інші внутрішні 

ураження 

зовнішньої 

колатеральної 

зв’язки або 

переднього рогу 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.85 Інші внутрішні 

ураження заднього 

рогу латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.86 Інші внутрішні 

ураження іншого 

та неуточненого 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.87 Інші внутрішні 

ураження 

капсулярної 

зв'язки 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.8 Інші внутрішні 

порушення колінного 

суглоба 

M23.89 Інші внутрішні 

ураження коліна, 

неуточненої 

зв’язки, або 

неуточненого 

меніску 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.90 Внутрішнє 

ураження 

колінного суглоба, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.91 Внутрішнє 

неуточнене 

ураженняпередньо

ї хрестоподібної 

зв’язки або 
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переднього рогу 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.92 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження задньої 

хрестоподібної 

зв’язки або 

заднього рогу 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.93 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження 

медіальної 

колатеральної 

зв’язки або іншого 

та неуточненого 

медіального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.94 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження 

зовнішньої 

колатеральної 

зв’язки або 

переднього рогу 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.95 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження заднього 

рогу латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.96 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження іншого 

та неуточненого 

латерального 

меніска 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.97 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження 

капсулярної 

зв'язки 

M23 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба 

M23.9 Внутрішнє порушення 

колінного суглоба, 

неуточнене 

M23.99 Внутрішнє 

неуточнене 

ураження 

неуточненої 

зв’язки, або 

неуточненого 

меніску 

M24 Інші специфічні M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.00 Вільне тіло в 
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порушення суглобів суглобі, множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.01 Вільне тіло в 

суглобі, ділянка 

плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.02 Вільне тіло в 

суглобі, плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.03 Вільне тіло в 

суглобі, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.04 Вільне тіло в 

суглобі, кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.05 Вільне тіло в 

суглобі, ділянка 

таза та стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.07 Вільне тіло в 

суглобі, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.08 Вільне тіло в 

суглобі, інші 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.0 Вільне тіло в суглобі M24.09 Вільне тіло в 

суглобі, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.10 Інші ураження 

суглобового 

хряща, множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.11 Інші ураження 

суглобового 

хряща, ділянка 

плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.12 Інші ураження 

суглобового 

хряща, плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.13 Інші ураження 

суглобового 

хряща, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.14 Інші ураження 

суглобового 

хряща, кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.15 Інші ураження 

суглобового 

хряща, ділянка 

таза та стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.17 Інші ураження 

суглобового 

хряща, ділянка 

гомілковостопного 
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суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.18 Інші ураження 

суглобового 

хряща, інші 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.1 Інші ураження 

суглобового хряща 

M24.19 Інші ураження 

суглобового 

хряща, локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.20 Ураження зв'язок, 

множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.21 Ураження зв'язок, 

ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.22 Ураження зв'язок, 

плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.23 Ураження зв'язок, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.24 Ураження зв'язок, 

кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.25 Ураження зв'язок, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.27 Ураження зв'язок, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.28 Ураження зв'язок, 

інші локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.2 Ураження зв'язок M24.29 Ураження зв'язок, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.30 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.31 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.32 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

плече 

M24 Інші специфічні M24.3 Патологічне зміщення M24.33 Патологічне 
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порушення суглобів та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.34 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.35 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.36 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

гомілка 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.37 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.38 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.3 Патологічне зміщення 

та підвивих суглоба, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.39 Патологічне 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

не класифіковані в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.40 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.41 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 
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ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.42 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.43 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.44 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.45 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.46 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

гомілка 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.47 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.48 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

інші локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.4 Рецидивуюче зміщення 

та підвивих суглоба 

M24.49 Рецидивуюче 

зміщення та 

підвивих суглоба, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.50 Контрактура 

суглоба, множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.51 Контрактура 

суглоба, ділянка 

плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.52 Контрактура 

суглоба, плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.53 Контрактура 

суглоба, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.54 Контрактура 

суглоба, кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.55 Контрактура 

суглоба, ділянка 
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таза та стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.56 Контрактура 

суглоба, гомілка 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.57 Контрактура 

суглоба, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.58 Контрактура 

суглоба, інші 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.5 Контрактура суглоба M24.59 Контрактура 

суглоба, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.60 Анкілоз суглоба, 

множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.61 Анкілоз суглоба, 

ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.62 Анкілоз суглоба, 

плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.63 Анкілоз суглоба, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.64 Анкілоз суглоба, 

кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.65 Анкілоз суглоба, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.66 Анкілоз суглоба, 

гомілка 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.67 Анкілоз суглоба, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.68 Анкілоз суглоба, 

інші локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.6 Анкілоз суглоба M24.69 Анкілоз суглоба, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.7 Протрузія кульшової 

западини 

- - 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.80 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.81 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 
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інших рубриках, 

ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.82 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.83 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.84 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.85 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.87 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.88 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.8 Інші уточнені 

порушення суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M24.89 Інші уточнені 

порушення 

суглобів, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.90 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 
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M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.91 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.92 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, плече 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.93 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

передпліччя 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.94 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, кисть 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.95 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.97 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.98 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M24 Інші специфічні 

порушення суглобів 

M24.9 Порушення суглоба, 

неуточнене 

M24.99 Порушення 

суглоба, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.00 Гемартроз, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.01 Гемартроз, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.02 Гемартроз, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.03 Гемартроз, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

M25.0 Гемартроз M25.04 Гемартроз, кисть 
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класифіковані в інших 

рубриках 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.05 Гемартроз, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.06 Гемартроз, гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.07 Гемартроз, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.08 Гемартроз, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.0 Гемартроз M25.09 Гемартроз, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.10 Свищ [нориця] 

суглоба, множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.11 Свищ [нориця] 

суглоба, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.12 Свищ [нориця] 

суглоба, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.13 Свищ [нориця] 

суглоба, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.14 Свищ [нориця] 

суглоба, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.15 Свищ [нориця] 

суглоба, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.16 Свищ [нориця] 

суглоба, гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.17 Свищ [нориця] 

суглоба, ділянка 
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класифіковані в інших 

рубриках 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.18 Свищ [нориця] 

суглоба, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.1 Свищ [нориця] суглоба M25.19 Свищ [нориця] 

суглоба, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.20 Розхитаний 

суглоб, множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.21 Розхитаний 

суглоб, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.22 Розхитаний 

суглоб, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.23 Розхитаний 

суглоб, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.24 Розхитаний 

суглоб, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.25 Розхитаний 

суглоб, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.27 Розхитаний 

суглоб, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.28 Розхитаний 

суглоб, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.2 Розхитаний суглоб M25.29 Розхитаний 

суглоб, локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.30 Інша 

нестабільність 

суглобів, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення M25.3 Інша нестабільність M25.31 Інша 
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суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

суглобів нестабільність 

суглобів, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.32 Інша 

нестабільність 

суглобів, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.33 Інша 

нестабільність 

суглобів, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.34 Інша 

нестабільність 

суглобів, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.35 Інша 

нестабільність 

суглобів, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.37 Інша 

нестабільність 

суглобів, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.38 Інша 

нестабільність 

суглобів, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.3 Інша нестабільність 

суглобів 

M25.39 Інша 

нестабільність 

суглобів, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.40 Випіт в суглобі, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.41 Випіт в суглобі, 

ділянка плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.42 Випіт в суглобі, 

плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.43 Випіт в суглобі, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

M25.4 Випіт в суглобі M25.44 Випіт в суглобі, 

кисть 



499 
 

рубриках 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.45 Випіт в суглобі, 

ділянка таза та 

стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.46 Випіт в суглобі, 

гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.47 Випіт в суглобі, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.48 Випіт в суглобі, 

інші локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.4 Випіт в суглобі M25.49 Випіт в суглобі, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.50 Біль в суглобі, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.51 Біль в суглобі, 

ділянка плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.52 Біль в суглобі, 

плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.53 Біль в суглобі, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.54 Біль в суглобі, 

кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.55 Біль в суглобі, 

ділянка таза та 

стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.56 Біль в суглобі, 

гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

M25.5 Біль в суглобі M25.57 Біль в суглобі, 

ділянка 

гомілковостопного 
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рубриках суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.58 Біль в суглобі, 

інші локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.5 Біль в суглобі M25.59 Біль в суглобі, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.60 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.61 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.62 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.63 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.64 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.65 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.66 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.67 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 
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суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.68 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.6 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M25.69 Тугорухливість 

суглоба, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.70 Остеофіт, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.71 Остеофіт, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.72 Остеофіт, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.73 Остеофіт, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.74 Остеофіт, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.75 Остеофіт, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.76 Остеофіт, гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.77 Остеофіт, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.78 Остеофіт, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.7 Остеофіт M25.79 Остеофіт, 

локалізація 

неуточнена 
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M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.80 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.81 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, ділянка 

плеча 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.82 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.83 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.84 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.85 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, ділянка 

таза та стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.86 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.87 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.88 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.8 Інші уточнені ураження 

суглобів 

M25.89 Інші уточнені 

ураження 

суглобів, 

локалізація 

неуточнена 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.90 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.91 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M25 Інші порушення M25.9 Ураження суглоба, M25.92 Ураження суглоба, 
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суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

неуточнене неуточнене, плече 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.93 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

передпліччя 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.94 Ураження суглоба, 

неуточнене, кисть 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.95 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.96 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

гомілка 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.97 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.98 Ураження суглоба, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M25 Інші порушення 

суглобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M25.9 Ураження суглоба, 

неуточнене 

M25.99 Ураження суглоба, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M30 Вузликовий 

поліартеріїт та 

пов'язані стани 

M30.0 Вузликовий 

поліартеріїт 

- - 

M30 Вузликовий 

поліартеріїт та 

пов'язані стани 

M30.1 Поліартеріїт із 

залученням легені 

[Чарджа-Стросса] 

- - 

M30 Вузликовий 

поліартеріїт та 

пов'язані стани 

M30.2 Ювенільний 

поліартеріїт 

- - 

M30 Вузликовий 

поліартеріїт та 

пов'язані стани 

M30.3 Слизово-шкірний 

синдром лімфатичних 

вузлів [Кавасакі] 

- - 

M30 Вузликовий 

поліартеріїт та 

пов'язані стани 

M30.8 Інші стани, пов'язаний 

з вузликовим 

поліартеріїтом 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.0 Гіперчутливий ангіїт - - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.1 Тромботична 

мікроангіопатія 

- - 

M31 Інші некротизуючі M31.2 Летальна серединна - - 



504 
 

васкулопатії гранульома 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.3 Гранулематоз Вегенера - - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.4 Синдром дуги аорти 

[Такаясу] 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.5 Гігантоклітинний 

артеріїт з ревматичною 

поліміалгією 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.6 Інший 

гігантоклітинний 

артеріїт 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.7 Мікроскопічний 

поліангіїт 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.8 Інші уточнені 

некротизуючі 

васкулопатії 

- - 

M31 Інші некротизуючі 

васкулопатії 

M31.9 Некротизуюча 

васкулопатія, 

неуточнена 

- - 

M32 Системний червоний 

вовчак 

M32.0 Системний червоний 

вовчак, спричинений 

лікарськими засобами 

- - 

M32 Системний червоний 

вовчак 

M32.1 Системний червоний 

вовчак з ураженням 

інших органів або 

систем 

- - 

M32 Системний червоний 

вовчак 

M32.8 Інші форми системного 

червоного вовчака 

- - 

M32 Системний червоний 

вовчак 

M32.9 Системний червоний 

вовчак, неуточнений 

- - 

M33 Дерматополіміозит M33.0 Ювенільний 

дерматоміозит 

- - 

M33 Дерматополіміозит M33.1 Інший дерматоміозит - - 

M33 Дерматополіміозит M33.2 Поліміозит - - 

M33 Дерматополіміозит M33.9 Дерматополіміозит, 

неуточнений 

- - 

M34 Системний склероз M34.0 Прогресуючий 

системний склероз 

- - 

M34 Системний склероз M34.1 Синдром CR(E)ST - - 

M34 Системний склероз M34.2 Системний склероз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

та хімічними 

речовинами 

- - 

M34 Системний склероз M34.8 Інші форми системного 

склерозу 

- - 

M34 Системний склероз M34.9 Системний склероз, 

неуточнений 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.0 Сухий синдром 

[Шегрена] 

- - 

M35 Інше системне M35.1 Інші перехресні - - 
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ураження сполучної 

тканини 

синдроми 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.2 Хвороба Бехчета - - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.3 Ревматична поліміалгія - - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.4 Дифузний 

(еозинофільний) 

фасцит 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.5 Мультифокальний 

фібросклероз 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.6 Рецидивний панікуліт 

[Вебера-Крісчена] 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.7 Синдром 

гіпермобільності 

[надмірної рухливості] 

суглобів 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.8 Інші уточнені системні 

ураження сполучної 

тканини 

- - 

M35 Інше системне 

ураження сполучної 

тканини 

M35.9 Системні ураження 

сполучної тканини, 

неуточнені 

- - 

M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.0 Дермато(полі)міозит 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

- - 

M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.1 Артропатія при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

- - 

M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.2 Артропатія при 

гемофілії (D66-D68 †) 

- - 

M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.3 Артропатія при інших 

захворюваннях крові 

(D50-D76 †) 

- - 

M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.4 Артропатія при 

реакціях 

гіперчутливості, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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M36 Системні ураження 

сполучної тканини 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M36.8 Системні ураження 

сполучної тканини при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.00 Кіфоз позиційний, 

множинні відділи 

хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.01 Кіфоз позиційний, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.02 Кіфоз позиційний, 

шийний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.03 Кіфоз позиційний, 

шийно-грудний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.04 Кіфоз позиційний, 

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.05 Кіфоз позиційний, 

попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.06 Кіфоз позиційний, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.07 Кіфоз позиційний, 

попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.08 Кіфоз позиційний, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.0 Кіфоз постуральний M40.09 Кіфоз позиційний, 

неуточнена 

локалізація 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.10 Інший вторинний 

кіфоз, множинні 

відділи хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.11 Інший вторинний 

кіфоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.12 Інший вторинний 

кіфоз, шийний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.13 Інший вторинний 

кіфоз, шийно-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.14 Інший вторинний 
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кіфоз, грудний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.15 Інший вторинний 

кіфоз, попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.16 Інший вторинний 

кіфоз, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.17 Інший вторинний 

кіфоз, попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.18 Інший вторинний 

кіфоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.1 Інший вторинний кіфоз M40.19 Інший вторинний 

кіфоз, неуточнена 

локалізація 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.20 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, множинні 

відділи хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.21 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.22 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, шийний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.23 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, шийно-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.24 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, грудний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.25 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.26 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений M40.27 Інший та 
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кіфоз неуточнений 

кіфоз, попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.28 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.2 Інший та неуточнений 

кіфоз 

M40.29 Інший та 

неуточнений 

кіфоз, неуточнена 

локалізація 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.30 Синдром прямої 

спини, множинні 

відділи хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.35 Синдром прямої 

спини, 

попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.36 Синдром прямої 

спини, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.37 Синдром прямої 

спини, 

попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.38 Синдром прямої 

спини, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.3 Синдром прямої спини M40.39 Синдром прямої 

спини, неуточнена 

локалізація 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.40 Інший лордоз, 

множинні відділи 

хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.41 Інший лордоз, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.42 Інший лордоз, 

шийний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.43 Інший лордоз, 

шийно-грудний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.44 Інший лордоз, 

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.45 Інший лордоз, 
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попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.46 Інший лордоз, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.47 Інший лордоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.48 Інший лордоз, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.4 Інший лордоз M40.49 Інший лордоз, 

неуточнена 

локалізація 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.50 Лордоз, 

неуточнений, 

множинні відділи 

хребта 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.51 Лордоз, 

неуточнений, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.52 Лордоз, 

неуточнений, 

шийний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.53 Лордоз, 

неуточнений, 

шийно-грудний 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.54 Лордоз, 

неуточнений, 

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.55 Лордоз, 

неуточнений, 

попереково-

грудний відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.56 Лордоз, 

неуточнений, 

поперековий 

відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.57 Лордоз, 

неуточнений, 

попереково-

крижовий відділ 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.58 Лордоз, 

неуточнений, 

крижовий та 

крижово-
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куприковий 

відділи 

M40 Кіфоз і лордоз M40.5 Лордоз, неуточнений M40.59 Лордоз, 

неуточнений, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.00 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.01 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.02 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.03 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.04 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.05 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.06 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.07 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.08 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.0 Дитячий ідіопатичний 

сколіоз 

M41.09 Дитячий 

ідіопатичний 

сколіоз, 
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неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.10 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.11 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.12 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.13 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.14 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.15 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.16 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.17 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.18 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.1 Ювенільний 

ідіопатичний сколіоз 

M41.19 Ювенільний 

ідіопатичний 

сколіоз, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.20 Інший 

ідіопатичний 
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сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.21 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.22 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.23 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.24 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.25 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.26 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.27 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.28 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.2 Інший ідіопатичний 

сколіоз 

M41.29 Інший 

ідіопатичний 

сколіоз, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.30 Торакогенний 

сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.31 Торакогенний 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 
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та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.32 Торакогенний 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.33 Торакогенний 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.34 Торакогенний 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.35 Торакогенний 

сколіоз, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.36 Торакогенний 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.37 Торакогенний 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.38 Торакогенний 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.3 Торакогенний сколіоз M41.39 Торакогенний 

сколіоз, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.40 Нервово-м'язовий 

сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.41 Нервово-м'язовий 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.42 Нервово-м'язовий 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.43 Нервово-м'язовий 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.44 Нервово-м'язовий 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.45 Нервово-м'язовий 

сколіоз, 

попереково-
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грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.46 Нервово-м'язовий 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.47 Нервово-м'язовий 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.48 Нервово-м'язовий 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.4 Нервово-м'язовий 

сколіоз 

M41.49 Нервово-м'язовий 

сколіоз, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.50 Інший вторинний 

сколіоз, множинні 

відділи хребта 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.51 Інший вторинний 

сколіоз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.52 Інший вторинний 

сколіоз, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.53 Інший вторинний 

сколіоз, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.54 Інший вторинний 

сколіоз, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.55 Інший вторинний 

сколіоз, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.56 Інший вторинний 

сколіоз, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.57 Інший вторинний 

сколіоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.58 Інший вторинний 

сколіоз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 
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M41 Сколіоз M41.5 Інший вторинний 

сколіоз 

M41.59 Інший вторинний 

сколіоз, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.80 Інші форми 

сколіозу, 

множинні відділи 

хребта 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.81 Інші форми 

сколіозу, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.82 Інші форми 

сколіозу, шийний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.83 Інші форми 

сколіозу, шийно-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.84 Інші форми 

сколіозу, грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.85 Інші форми 

сколіозу, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.86 Інші форми 

сколіозу, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.87 Інші форми 

сколіозу, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.88 Інші форми 

сколіозу, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.8 Інші форми сколіозу M41.89 Інші форми 

сколіозу, 

неуточнена 

локалізація 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.90 Сколіоз, 

неуточнений, 

множинні відділи 

хребта 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.91 Сколіоз, 

неуточнений, 

ділянка потилиці, 

першого та 
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другого шийних 

хребців 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.92 Сколіоз, 

неуточнений, 

шийний відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.93 Сколіоз, 

неуточнений, 

шийно-грудний 

відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.94 Сколіоз, 

неуточнений, 

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.95 Сколіоз, 

неуточнений, 

попереково-

грудний відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.96 Сколіоз, 

неуточнений, 

поперековий 

відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.97 Сколіоз, 

неуточнений, 

попереково-

крижовий відділ 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.98 Сколіоз, 

неуточнений, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M41 Сколіоз M41.9 Сколіоз, неуточнений M41.99 Сколіоз, 

неуточнений, 

неуточнена 

локалізація 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.00 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, множинні 

відділи хребта 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.01 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.02 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, шийний 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.03 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, шийно-

грудний відділ 
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M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.04 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, грудний 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.05 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, 

попереково-

грудний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.06 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, 

поперековий 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.07 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, 

попереково-

крижовий відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.08 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M42 Остеохондроз хребта M42.0 Ювенільний 

остеохондроз хребта 

M42.09 Ювенільний 

остеохондроз 

хребта, 

неуточнена 

локалізація 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.10 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

множинні відділи 

хребта 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.11 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.12 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

шийний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.13 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

шийно-грудний 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.14 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

грудний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.15 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 
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попереково-

грудний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.16 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

поперековий 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.17 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

попереково-

крижовий відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.18 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M42 Остеохондроз хребта M42.1 Остеохондроз хребта у 

дорослих 

M42.19 Остеохондроз 

хребта у дорослих, 

неуточнена 

локалізація 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.90 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

множинні відділи 

хребта 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.91 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.92 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

шийний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.93 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

шийно-грудний 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.94 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

грудний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.95 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

попереково-

грудний відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.96 Остеохондроз 

хребта, 
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неуточнений, 

поперековий 

відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.97 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

попереково-

крижовий відділ 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.98 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M42 Остеохондроз хребта M42.9 Остеохондроз хребта, 

неуточнений 

M42.99 Остеохондроз 

хребта, 

неуточнений, 

неуточнена 

локалізація 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.00 Спондилоліз, 

множинні відділи 

хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.01 Спондилоліз, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.02 Спондилоліз, 

шийний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.03 Спондилоліз, 

шийно-грудний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.04 Спондилоліз, 

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.05 Спондилоліз, 

попереково-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.06 Спондилоліз, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.07 Спондилоліз, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.08 Спондилоліз, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.0 Спондилоліз M43.09 Спондилоліз, 

неуточнена 

локалізація 
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M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.10 Спондилолістез, 

множинні відділи 

хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.11 Спондилолістез, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.12 Спондилолістез, 

шийний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.13 Спондилолістез, 

шийно-грудний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.14 Спондилолістез, 

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.15 Спондилолістез, 

попереково-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.16 Спондилолістез, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.17 Спондилолістез, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.18 Спондилолістез, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.1 Спондилолістез M43.19 Спондилолістез, 

неуточнена 

локалізація 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.20 Інше зрощення 

хребта, множинні 

відділи хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.21 Інше зрощення 

хребта, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.22 Інше зрощення 

хребта, шийний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.23 Інше зрощення 

хребта, шийно-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.24 Інше зрощення 

хребта, грудний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.25 Інше зрощення 

хребта, 

попереково-
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грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.26 Інше зрощення 

хребта, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.27 Інше зрощення 

хребта, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.28 Інше зрощення 

хребта, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.2 Інше зрощення хребта M43.29 Інше зрощення 

хребта, 

неуточнена 

локалізація 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.3 Рецидивуючий 

атланто-аксіальний 

підвивих з мієлопатією 

- - 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.4 Інший рецидивуючий 

атланто-аксіальний 

підвивих 

- - 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.50 Інший звичний 

підвивих хребців, 

множинні відділи 

хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.52 Інший звичний 

підвивих хребців, 

шийний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.53 Інший звичний 

підвивих хребців, 

шийно-грудний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.54 Інший звичний 

підвивих хребців, 

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.55 Інший звичний 

підвивих хребців, 

попереково-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.56 Інший звичний 

підвивих хребців, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.57 Інший звичний 

підвивих хребців, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.58 Інший звичний 

підвивих хребців, 
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крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.5 Інший рецидивуючий 

підвивих хребців 

M43.59 Інший звичний 

підвивих хребців, 

неуточнена 

локалізація 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.6 Кривошия - - 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.80 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

множинні відділи 

хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.81 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.82 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

шийний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.83 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, шийно-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.84 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.85 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

попереково-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.86 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.87 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.88 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

крижовий та 
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крижово-

куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.8 Інші уточнені 

деформуючі дорсопатії 

M43.89 Інші уточнені 

деформуючі 

дорсопатії, 

неуточнена 

локалізація 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.90 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

множинні відділи 

хребта 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.91 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.92 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

шийний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.93 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

шийно-грудний 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.94 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.95 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

попереково-

грудний відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.96 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

поперековий 

відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.97 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

попереково-

крижовий відділ 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.98 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

крижовий та 

крижово-
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куприковий 

відділи 

M43 Інші деформуючі 

дорсопатії 

M43.9 Деформуюча 

дорсопатія, неуточнена 

M43.99 Деформуюча 

дорсопатія, 

неуточнена, 

неуточнена 

локалізація 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.00 Анкілозуючий 

спондиліт, 

множинні відділи 

хребта 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.01 Анкілозуючий 

спондиліт, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.02 Анкілозуючий 

спондиліт, 

шийний відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.03 Анкілозуючий 

спондиліт, шийно-

грудний відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.04 Анкілозуючий 

спондиліт, 

грудний відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.05 Анкілозуючий 

спондиліт, 

попереково-

грудний відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.06 Анкілозуючий 

спондиліт, 

поперековий 

відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.07 Анкілозуючий 

спондиліт, 

попереково-

крижовий відділ 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.08 Анкілозуючий 

спондиліт, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M45 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.0 Анкілозуючий 

спондиліт 

M45.09 Анкілозуючий 

спондиліт, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.00 Спінальна 

ентезопатія, 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні M46.0 Спінальна ентезопатія M46.01 Спінальна 
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спондилопатії ентезопатія, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.02 Спінальна 

ентезопатія, 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.03 Спінальна 

ентезопатія, 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.04 Спінальна 

ентезопатія, 

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.05 Спінальна 

ентезопатія, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.06 Спінальна 

ентезопатія, 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.07 Спінальна 

ентезопатія, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.08 Спінальна 

ентезопатія, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.0 Спінальна ентезопатія M46.09 Спінальна 

ентезопатія, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.1 Сакроілеїт, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.20 Остеомієліт 

хребців, множинні 

відділи хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.21 Остеомієліт 

хребців, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.22 Остеомієліт 

хребців, шийний 

відділ 

M46 Інші запальні M46.2 Остеомієліт хребця M46.23 Остеомієліт 
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спондилопатії хребців, шийно-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.24 Остеомієліт 

хребців, грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.25 Остеомієліт 

хребців, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.26 Остеомієліт 

хребців, 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.27 Остеомієліт 

хребців, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.28 Остеомієліт 

хребців, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.2 Остеомієліт хребця M46.29 Остеомієліт 

хребців, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.30 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.31 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.32 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.33 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.34 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

грудний відділ 

M46 Інші запальні M46.3 Інфекція міжхребцевих M46.35 Інфекція 
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спондилопатії дисків (гнійна) міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.36 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.37 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.38 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.3 Інфекція міжхребцевих 

дисків (гнійна) 

M46.39 Інфекція 

міжхребцевих 

дисків (гнійна), 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.40 Дисцит, 

неуточнений, 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.41 Дисцит, 

неуточнений, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.42 Дисцит, 

неуточнений, 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.43 Дисцит, 

неуточнений, 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.44 Дисцит, 

неуточнений, 

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.45 Дисцит, 

неуточнений, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.46 Дисцит, 

неуточнений, 
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поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.47 Дисцит, 

неуточнений, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.48 Дисцит, 

неуточнений, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.4 Дисцит, неуточнений M46.49 Дисцит, 

неуточнений, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.50 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.51 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.52 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.53 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.54 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.55 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.56 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.57 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.58 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

крижовий та 

крижово-
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куприковий 

відділи 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.5 Інші інфекційні 

спондилопатії 

M46.59 Інші інфекційні 

спондилопатії, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.80 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.81 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.82 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.83 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.84 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.85 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.86 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.87 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.88 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 
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M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.8 Інші уточнені запальні 

спондилопатії 

M46.89 Інші уточнені 

запальні 

спондилопатії, 

неуточнена 

локалізація 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.90 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

множинні відділи 

хребта 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.91 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.92 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

шийний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.93 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

шийно-грудний 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.94 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.95 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

попереково-

грудний відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.96 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

поперековий 

відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.97 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

попереково-

крижовий відділ 

M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.98 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 
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M46 Інші запальні 

спондилопатії 

M46.9 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена 

M46.99 Запальна 

спондилопатія, 

неуточнена, 

неуточнена 

локалізація 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.00 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

множинні відділи 

хребта (G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.01 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців (G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.02 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

шийний відділ 

(G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.03 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

шийно-грудний 

відділ (G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.04 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

грудний відділ 

(G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.05 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

попереково-

грудний відділ 

(G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

M47.06 Синдром 

стискання 

передньої 



532 
 

(G99.2) спінальної та 

хребтової артерії, 

поперековий 

відділ (G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.07 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

попереково-

крижовий відділ 

(G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.08 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи (G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.0 Синдром компресії 

передніх спінальних та 

вертебральних артерій 

(G99.2) 

M47.09 Синдром 

стискання 

передньої 

спінальної та 

хребтової артерії, 

неуточнена 

локалізація 

(G99.2*) 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.10 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

множинні відділи 

хребта 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.11 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.12 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

шийний відділ 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.13 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

шийно-грудний 

відділ 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.14 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.15 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

попереково-

грудний відділ 
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M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.16 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

поперековий 

відділ 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.17 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

попереково-

крижовий відділ 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.18 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M47 Спондильоз M47.1 Інший спондильоз з 

мієлопатією 

M47.19 Інший спондильоз 

з мієлопатією, 

неуточнена 

локалізація 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.20 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

множинні відділи 

хребта 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.21 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.22 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

шийний відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.23 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

шийно-грудний 

відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.24 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.25 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

попереково-

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.26 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

поперековий 

відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.27 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

попереково-

крижовий відділ 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.28 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 
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крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M47 Спондильоз M47.2 Інший спондильоз з 

радикулопатією 

M47.29 Інший спондильоз 

з радикулопатією, 

неуточнена 

локалізація 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.80 Інший спондильоз, 

множинні відділи 

хребта 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.81 Інший спондильоз, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.82 Інший спондильоз, 

шийний відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.83 Інший спондильоз, 

шийно-грудний 

відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.84 Інший спондильоз, 

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.85 Інший спондильоз, 

попереково-

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.86 Інший спондильоз, 

поперековий 

відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.87 Інший спондильоз, 

попереково-

крижовий відділ 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.88 Інший спондильоз, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M47 Спондильоз M47.8 Інший спондильоз M47.89 Інший спондильоз, 

неуточнена 

локалізація 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.90 Спондильоз, 

неуточнений, 

множинні відділи 

хребта 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.91 Спондильоз, 

неуточнений, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.92 Спондильоз, 

неуточнений, 



535 
 

шийний відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.93 Спондильоз, 

неуточнений, 

шийно-грудний 

відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.94 Спондильоз, 

неуточнений, 

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.95 Спондильоз, 

неуточнений, 

попереково-

грудний відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.96 Спондильоз, 

неуточнений, 

поперековий 

відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.97 Спондильоз, 

неуточнений, 

попереково-

крижовий відділ 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.98 Спондильоз, 

неуточнений, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M47 Спондильоз M47.9 Спондильоз, 

неуточнений 

M47.99 Спондильоз, 

неуточнений, 

неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.00 Спінальний 

стеноз, множинні 

відділи хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.01 Спінальний 

стеноз, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.02 Спінальний 

стеноз, шийний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.03 Спінальний 

стеноз, шийно-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.04 Спінальний 

стеноз, грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.05 Спінальний 

стеноз, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.06 Спінальний 
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стеноз, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.07 Спінальний 

стеноз, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.08 Спінальний 

стеноз, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.0 Спінальний стеноз M48.09 Спінальний 

стеноз, неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.10 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.11 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.12 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.13 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.14 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.15 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.16 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.17 Анкілозуючий 

гіперостоз 
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[Форестьє], 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.18 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.1 Анкілозуючий 

гіперостоз [Форестьє] 

M48.19 Анкілозуючий 

гіперостоз 

[Форестьє], 

неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.20 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.21 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.22 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.23 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], шийно-
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грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.24 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.25 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.26 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.27 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.28 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 
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M48 Інші спондилопатії M48.2 Цілуючі' хребці M48.29 Деформація 

остистих 

відростків хребців 

унаслідок тиску їх 

один на одного 

при поперековому 

лордозі [хвороба 

Бострупа], 

неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.30 Травматична 

спондилопатія, 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.31 Травматична 

спондилопатія, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.32 Травматична 

спондилопатія, 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.33 Травматична 

спондилопатія, 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.34 Травматична 

спондилопатія, 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.35 Травматична 

спондилопатія, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.36 Травматична 

спондилопатія, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.37 Травматична 

спондилопатія, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.38 Травматична 

спондилопатія, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.3 Травматична 

спондилопатія 

M48.39 Травматична 

спондилопатія, 

неуточнена 

локалізація 
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M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.40 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.41 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.42 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.43 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.44 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.45 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.46 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.47 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.48 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.4 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження 

M48.49 Перелом хребця 

внаслідок 

перенапруження, 

неуточнена 

локалізація 
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M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.50 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.51 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.52 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.53 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.54 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.55 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.56 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.57 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.58 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

крижовий та 
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крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.5 Сплющений хребець, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M48.59 Сплющений 

хребець, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.80 Інші уточнені 

спондилопатії, 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.81 Інші уточнені 

спондилопатії, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.82 Інші уточнені 

спондилопатії, 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.83 Інші уточнені 

спондилопатії, 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.84 Інші уточнені 

спондилопатії, 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.85 Інші уточнені 

спондилопатії, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.86 Інші уточнені 

спондилопатії, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.87 Інші уточнені 

спондилопатії, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.88 Інші уточнені 

спондилопатії, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.8 Інші уточнені 

спондилопатії 

M48.89 Інші уточнені 

спондилопатії, 

неуточнена 

локалізація 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, M48.90 Спондилопатія, 
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неуточнена неуточнена, 

множинні відділи 

хребта 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.91 Спондилопатія, 

неуточнена, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.92 Спондилопатія, 

неуточнена, 

шийний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.93 Спондилопатія, 

неуточнена, 

шийно-грудний 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.94 Спондилопатія, 

неуточнена, 

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.95 Спондилопатія, 

неуточнена, 

попереково-

грудний відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.96 Спондилопатія, 

неуточнена, 

поперековий 

відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.97 Спондилопатія, 

неуточнена, 

попереково-

крижовий відділ 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.98 Спондилопатія, 

неуточнена, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M48 Інші спондилопатії M48.9 Спондилопатія, 

неуточнена 

M48.99 Спондилопатія, 

неуточнена, 

неуточнена 

локалізація 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.00 Туберкульоз 

хребта, множинні 

відділи хребта 

(A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.01 Туберкульоз 

хребта, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців (A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.02 Туберкульоз 

хребта, шийний 
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класифікованих в 

інших рубриках 

відділ (A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.03 Туберкульоз 

хребта, шийно-

грудний відділ 

(A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.04 Туберкульоз 

хребта, грудний 

відділ (A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.05 Туберкульоз 

хребта, 

попереково-

грудний відділ 

(A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.06 Туберкульоз 

хребта, 

поперековий 

відділ (A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.07 Туберкульоз 

хребта, 

попереково-

крижовий відділ 

(A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.08 Туберкульоз 

хребта, крижовий 

та крижово-

куприковий 

відділи (A18.0 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.0 Туберкульоз хребта 

(A18.0 †) 

M49.09 Туберкульоз 

хребта, 

неуточнена 

локалізація (A18.0 

†) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.10 Бруцельозний 

спондиліт, 

множинні відділи 

хребта (A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.11 Бруцельозний 

спондиліт, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців (A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.12 Бруцельозний 

спондиліт, 

шийний відділ 

(A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.13 Бруцельозний 

спондиліт, шийно-

грудний відділ 

(A23.- †) 

M49 Спондилопатії при M49.1 Бруцельозний M49.14 Бруцельозний 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

спондиліт (A23.- †) спондиліт, 

грудний відділ 

(A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.15 Бруцельозний 

спондиліт, 

попереково-

грудний відділ 

(A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.16 Бруцельозний 

спондиліт, 

поперековий 

відділ (A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.17 Бруцельозний 

спондиліт, 

попереково-

крижовий відділ 

(A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.18 Бруцельозний 

спондиліт, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи (A23.- †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.1 Бруцельозний 

спондиліт (A23.- †) 

M49.19 Бруцельозний 

спондиліт, 

неуточнена 

локалізація (A23.- 

†) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.20 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

множинні відділи 

хребта (A01-A04 

†) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.21 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців (A01-A04 

†) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.22 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

шийний відділ 

(A01-A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.23 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

шийно-грудний 

відділ (A01-A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.24 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

грудний відділ 

(A01-A04 †) 
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M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.25 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

попереково-

грудний відділ 

(A01-A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.26 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

поперековий 

відділ (A01-A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.27 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

попереково-

крижовий відділ 

(A01-A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.28 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи (A01-A04 

†) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.2 Ентеробактеріальний 

спондиліт (A01-A04 †) 

M49.29 Ентеробактеріальн

ий спондиліт, 

неуточнена 

локалізація (A01-

A04 †) 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.30 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні відділи 

хребта 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.31 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.32 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

M49.33 Спондилопатії при 

інших інфекційних 
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класифікованих в 

інших рубриках 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийно-грудний 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.34 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.35 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

попереково-

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.36 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

поперековий 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.37 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

попереково-

крижовий відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.38 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.3 Спондилопатії при 

інших інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.39 Спондилопатії при 

інших інфекційних 

та паразитарних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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неуточнена 

локалізація 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.40 Невропатична 

спондилопатія, 

множинні відділи 

хребта 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.41 Невропатична 

спондилопатія, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.42 Невропатична 

спондилопатія, 

шийний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.43 Невропатична 

спондилопатія, 

шийно-грудний 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.44 Невропатична 

спондилопатія, 

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.45 Невропатична 

спондилопатія, 

попереково-

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.46 Невропатична 

спондилопатія, 

поперековий 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.47 Невропатична 

спондилопатія, 

попереково-

крижовий відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.48 Невропатична 

спондилопатія, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.4 Невропатична 

спондилопатія 

M49.49 Невропатична 

спондилопатія, 

неуточнена 

локалізація 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.50 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні відділи 
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хребта 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.51 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.52 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.53 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийно-грудний 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.54 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.55 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

попереково-

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.56 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

поперековий 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.57 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

попереково-

крижовий відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

M49.58 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 
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інших рубриках інших рубриках класифікованих в 

інших рубриках, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.5 Сплющений хребець 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.59 Сплющений 

хребець при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

неуточнена 

локалізація 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.80 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні відділи 

хребта 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.81 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.82 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.83 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

шийно-грудний 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.84 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.85 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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попереково-

грудний відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.86 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

поперековий 

відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.87 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

попереково-

крижовий відділ 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.88 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M49 Спондилопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.8 Спондилопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M49.89 Спондилопатія 

при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

неуточнена 

локалізація 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.0 Порушення шийного 

диска з мієлопатією 

- - 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.1 Порушення шийного 

диска з радикулопатією 

- - 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.2 Інші зміщення шийного 

диска 

- - 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.3 Інша дегенерація 

шийного диска 

- - 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.8 Інші порушення 

шийного диска 

- - 

M50 Порушення шийного 

диска 

M50.9 Порушення шийного 

диска, неуточнене 

- - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.0 Порушення 

поперекових та інших 

міжхребцевих дисків з 

мієлопатією 

- - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.1 Порушення 

поперекових та інших 

міжхребцевих дисків з 

радикулопатією (G55.1) 

- - 
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M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.2 Інші уточнені зміщення 

міжхребцевих дисків 

- - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.3 Інша уточнена 

дегенерація 

міжхребцевих дисків 

- - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.4 Вузли Шморля - - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.8 Інші уточнені 

порушення 

міжхребцевих дисків 

- - 

M51 Інші порушення 

міжхребцевих дисків 

M51.9 Порушення 

міжхребцевих дисків, 

неуточнене 

- - 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.0 Шийно-черепний 

синдром 

- - 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.1 Шийно-плечовий 

синдром 

- - 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.20 Нестабільність 

хребта, множинні 

відділи хребта 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.21 Нестабільність 

хребта, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.22 Нестабільність 

хребта, шийний 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.23 Нестабільність 

хребта, шийно-

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.24 Нестабільність 

хребта, грудний 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.25 Нестабільність 

хребта, 

попереково-

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.26 Нестабільність 

хребта, 

поперековий 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.27 Нестабільність 

хребта, 

попереково-

крижовий відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.28 Нестабільність 

хребта, крижовий 

та крижово-

куприковий 



553 
 

відділи 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.2 Спінальна 

нестабільність 

M53.29 Нестабільність 

хребта, 

неуточнена 

локалізація 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.3 Крижово-куприкове 

порушення, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.80 Інші уточнені 

дорсопатії, 

множинні відділи 

хребта 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.81 Інші уточнені 

дорсопатії, ділянка 

потилиці, першого 

та другого шийних 

хребців 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.82 Інші уточнені 

дорсопатії, 

шийний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.83 Інші уточнені 

дорсопатії, шийно-

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.84 Інші уточнені 

дорсопатії, 

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.85 Інші уточнені 

дорсопатії, 

попереково-

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.86 Інші уточнені 

дорсопатії, 

поперековий 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.87 Інші уточнені 

дорсопатії, 

попереково-

крижовий відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.88 Інші уточнені 

дорсопатії, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.8 Інші уточнені 

дорсопатії 

M53.89 Інші уточнені 

дорсопатії, 

неуточнена 

локалізація 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.90 Дорсопатія, 

неуточнена, 

множинні відділи 
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хребта 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.91 Дорсопатія, 

неуточнена, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.92 Дорсопатія, 

неуточнена, 

шийний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.93 Дорсопатія, 

неуточнена, 

шийно-грудний 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.94 Дорсопатія, 

неуточнена, 

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.95 Дорсопатія, 

неуточнена, 

попереково-

грудний відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.96 Дорсопатія, 

неуточнена, 

поперековий 

відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.97 Дорсопатія, 

неуточнена, 

попереково-

крижовий відділ 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.98 Дорсопатія, 

неуточнена, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M53 Інші дорсопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M53.9 Дорсопатія, неуточнена M53.99 Дорсопатія, 

неуточнена, 

неуточнена 

локалізація 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.00 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

множинні відділи 

хребта 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.01 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає M54.02 Панікуліт, що 
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ділянки шиї та спини уражає ділянку 

шиї та спини, 

шийний відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.03 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

шийно-грудний 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.04 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.05 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

попереково-

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.06 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

поперековий 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.07 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

попереково-

крижовий відділ 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.08 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M54 Дорсалгія M54.0 Панікуліт, що уражає 

ділянки шиї та спини 

M54.09 Панікуліт, що 

уражає ділянку 

шиї та спини, 

неуточнена 

локалізація 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.10 Радикулопатія, 

множинні відділи 

хребта 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.11 Радикулопатія, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.12 Радикулопатія, 

шийний відділ 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.13 Радикулопатія, 

шийно-грудний 

відділ 
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M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.14 Радикулопатія, 

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.15 Радикулопатія, 

попереково-

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.16 Радикулопатія, 

поперековий 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.17 Радикулопатія, 

попереково-

крижовий відділ 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.18 Радикулопатія, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M54 Дорсалгія M54.1 Радикулопатія M54.19 Радикулопатія, 

неуточнена 

локалізація 

M54 Дорсалгія M54.2 Цервікалгія - - 

M54 Дорсалгія M54.3 Ішіас - - 

M54 Дорсалгія M54.4 Люмбаго з ішіасом - - 

M54 Дорсалгія M54.5 Біль у нижній ділянці 

спини 

- - 

M54 Дорсалгія M54.6 Біль у грудному відділі 

хребта 

- - 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.80 Інша дорсалгія, 

множинні відділи 

хребта 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.81 Інша дорсалгія, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.82 Інша дорсалгія, 

шийний відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.83 Інша дорсалгія, 

шийно-грудний 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.84 Інша дорсалгія, 

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.85 Інша дорсалгія, 

попереково-

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.86 Інша дорсалгія, 

поперековий 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.87 Інша дорсалгія, 

попереково-

крижовий відділ 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.88 Інша дорсалгія, 

крижовий та 
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крижово-

куприковий 

відділи 

M54 Дорсалгія M54.8 Інша дорсалгія M54.89 Інша дорсалгія, 

неуточнена 

локалізація 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.90 Дорсалгія, 

неуточнена, 

множинні відділи 

хребта 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.91 Дорсалгія, 

неуточнена, 

ділянка потилиці, 

першого та 

другого шийних 

хребців 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.92 Дорсалгія, 

неуточнена, 

шийний відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.93 Дорсалгія, 

неуточнена, 

шийно-грудний 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.94 Дорсалгія, 

неуточнена, 

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.95 Дорсалгія, 

неуточнена, 

попереково-

грудний відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.96 Дорсалгія, 

неуточнена, 

поперековий 

відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.97 Дорсалгія, 

неуточнена, 

попереково-

крижовий відділ 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.98 Дорсалгія, 

неуточнена, 

крижовий та 

крижово-

куприковий 

відділи 

M54 Дорсалгія M54.9 Дорсалгія, неуточнена M54.99 Дорсалгія, 

неуточнена, 

неуточнена 

локалізація 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.00 Інфекційний 

міозит, множинні 

локалізації 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.01 Інфекційний 
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міозит, ділянка 

плеча 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.02 Інфекційний 

міозит, плече 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.03 Інфекційний 

міозит, 

передпліччя 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.04 Інфекційний 

міозит, кисть 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.05 Інфекційний 

міозит, ділянка 

таза та стегно 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.06 Інфекційний 

міозит, гомілка 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.07 Інфекційний 

міозит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.08 Інфекційний 

міозит, інші 

локалізації 

M60 Міозит M60.0 Інфекційний міозит M60.09 Інфекційний 

міозит, локалізація 

неуточнена 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.10 Інтерстиціальний 

міозит, множинні 

локалізації 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.11 Інтерстиціальний 

міозит, ділянка 

плеча 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.12 Інтерстиціальний 

міозит, плече 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.13 Інтерстиціальний 

міозит, 

передпліччя 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.14 Інтерстиціальний 

міозит, кисть 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.15 Інтерстиціальний 

міозит, ділянка 

таза та стегно 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.16 Інтерстиціальний 

міозит, гомілка 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.17 Інтерстиціальний 

міозит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.18 Інтерстиціальний 

міозит, інші 

локалізації 

M60 Міозит M60.1 Інтерстиціальний 

міозит 

M60.19 Інтерстиціальний 

міозит, локалізація 

неуточнена 
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M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.20 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.21 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.22 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

плече 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.23 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.24 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

кисть 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.25 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

M60.26 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 
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стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

гомілка 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.27 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.28 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M60 Міозит M60.2 Гранульома м'яких 

тканин, спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M60.29 Гранульома м'яких 

тканин, 

спричинена 

попаданням 

стороннього тіла, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.80 Інший міозит, 

множинні 

локалізації 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.81 Інший міозит, 

ділянка плеча 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.82 Інший міозит, 

плече 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.83 Інший міозит, 

передпліччя 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.84 Інший міозит, 

кисть 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.85 Інший міозит, 

ділянка таза та 

стегно 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.86 Інший міозит, 

гомілка 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.87 Інший міозит, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.88 Інший міозит, інші 

локалізації 

M60 Міозит M60.8 Інший міозит M60.89 Інший міозит, 

локалізація 

неуточнена 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.90 Міозит, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.91 Міозит, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.92 Міозит, 

неуточнений, 

плече 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.93 Міозит, 

неуточнений, 

передпліччя 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.94 Міозит, 

неуточнений, 

кисть 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.95 Міозит, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.96 Міозит, 

неуточнений, 

гомілка 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.97 Міозит, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.98 Міозит, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M60 Міозит M60.9 Міозит, неуточнений M60.99 Міозит, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.00 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.01 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, ділянка 

плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.02 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, плече 

M61 Кальцифікація та M61.0 Травматичний M61.03 Травматичний 
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осифікація м'яза осифікуючий міозит осифікуючий 

міозит, 

передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.04 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.05 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, ділянка 

таза та стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.06 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.07 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.08 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.0 Травматичний 

осифікуючий міозит 

M61.09 Травматичний 

осифікуючий 

міозит, локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.10 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.11 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, ділянка 

плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.12 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.13 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, 

передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.14 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.15 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, ділянка 

таза та стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.16 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, гомілка 

M61 Кальцифікація та M61.1 Прогресуючий M61.17 Прогресуючий 
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осифікація м'яза осифікуючий міозит осифікуючий 

міозит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.18 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.1 Прогресуючий 

осифікуючий міозит 

M61.19 Прогресуючий 

осифікуючий 

міозит, локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.20 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.21 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

ділянка плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.22 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.23 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.24 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.25 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

ділянка таза та 

стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.26 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.27 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.28 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

інші локалізації 
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M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.2 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів 

M61.29 Паралітична 

кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.30 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.31 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, ділянка 

плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.32 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.33 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, 

передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.34 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.35 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, ділянка 

таза та стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.36 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.37 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.38 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.3 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з опіками 

M61.39 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

пов'язана з 

опіками, 

локалізація 
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неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.40 Інша 

кальцифікація 

м'язів, множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.41 Інша 

кальцифікація 

м'язів, ділянка 

плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.42 Інша 

кальцифікація 

м'язів, плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.43 Інша 

кальцифікація 

м'язів, передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.44 Інша 

кальцифікація 

м'язів, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.45 Інша 

кальцифікація 

м'язів, ділянка таза 

та стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.46 Інша 

кальцифікація 

м'язів, гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.47 Інша 

кальцифікація 

м'язів, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.48 Інша 

кальцифікація 

м'язів, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.4 Інша кальцифікація 

м'язів 

M61.49 Інша 

кальцифікація 

м'язів, локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.50 Інша осифікація 

м'язів, множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.51 Інша осифікація 

м'язів, ділянка 

плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.52 Інша осифікація 

м'язів, плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.53 Інша осифікація 

м'язів, передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.54 Інша осифікація 

м'язів, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.55 Інша осифікація 

м'язів, ділянка таза 
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та стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.56 Інша осифікація 

м'язів, гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.57 Інша осифікація 

м'язів, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.58 Інша осифікація 

м'язів, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.5 Інша осифікація м'язів M61.59 Інша осифікація 

м'язів, локалізація 

неуточнена 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.90 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.91 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.92 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, плече 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.93 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

передпліччя 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.94 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, кисть 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.95 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.96 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

гомілка 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.97 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M61 Кальцифікація та 

осифікація м'яза 

M61.9 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена 

M61.98 Кальцифікація та 

осифікація м'язів, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M61 Кальцифікація та M61.9 Кальцифікація та M61.99 Кальцифікація та 
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осифікація м'яза осифікація м'язів, 

неуточнена 

осифікація м'язів, 

неуточнена, 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.00 Діастаз м'яза, 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.01 Діастаз м'яза, 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.02 Діастаз м'яза, 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.03 Діастаз м'яза, 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.04 Діастаз м'яза, 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.05 Діастаз м'яза, 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.06 Діастаз м'яза, 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.07 Діастаз м'яза, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.08 Діастаз м'яза, інші 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.0 Діастаз м'яза M62.09 Діастаз м'яза, 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.10 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.11 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.12 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.13 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.14 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.15 Інший розрив 

м'яза 
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(нетравматичний), 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.16 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.17 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.18 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.1 Інший розрив м'яза 

(нетравматичний) 

M62.19 Інший розрив 

м'яза 

(нетравматичний), 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.20 Ішемічний інфаркт 

м'яза, множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.21 Ішемічний інфаркт 

м'яза, ділянка 

плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.22 Ішемічний інфаркт 

м'яза, плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.23 Ішемічний інфаркт 

м'яза, передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.24 Ішемічний інфаркт 

м'яза, кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.25 Ішемічний інфаркт 

м'яза, ділянка таза 

та стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.26 Ішемічний інфаркт 

м'яза, гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.27 Ішемічний інфаркт 

м'яза, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.28 Ішемічний інфаркт 

м'яза, інші 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.2 Ішемічний інфаркт 

м'яза 

M62.29 Ішемічний інфаркт 

м'яза, локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.30 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 
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множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.31 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.32 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.33 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.34 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.35 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.36 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.37 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.38 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.3 Синдром нерухомості 

(параплегічний) 

M62.39 Синдром 

нерухомості 

(параплегічний), 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.40 Контрактура м'яза, 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.41 Контрактура м'яза, 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.42 Контрактура м'яза, 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.43 Контрактура м'яза, 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.44 Контрактура м'яза, 
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кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.45 Контрактура м'яза, 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.46 Контрактура м'яза, 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.47 Контрактура м'яза, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.48 Контрактура м'яза, 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.4 Контрактура м'яза M62.49 Контрактура м'яза, 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.50 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.51 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.52 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.53 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.54 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.55 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.56 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

гомілка 
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M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.57 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.58 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.5 Виснаження та атрофія 

м'яза, не класифіковані 

в інших рубриках 

M62.59 Виснаження та 

атрофія м'яза, не 

класифіковані в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.60 Розтягнення м'яза , 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.61 Розтягнення м'яза , 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.62 Розтягнення м'яза , 

плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.63 Розтягнення м'яза , 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.64 Розтягнення м'яза , 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.65 Розтягнення м'яза , 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.66 Розтягнення м'яза , 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.67 Розтягнення м'яза , 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.68 Розтягнення м'яза , 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.6 Розтягнення м'яза M62.69 Розтягнення м'яза , 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.80 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.81 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.82 Інші уточнені 

ураження м'яза, 
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плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.83 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.84 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.85 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.86 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.87 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.88 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

інші локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.8 Інші уточнені ураження 

м'яза 

M62.89 Інші уточнені 

ураження м'яза, 

локалізація 

неуточнена 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.90 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.91 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.92 Ураження м'яза, 

неуточнене, плече 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.93 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

передпліччя 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.94 Ураження м'яза, 

неуточнене, кисть 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.95 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.96 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

гомілка 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.97 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.98 Ураження м'яза, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M62 Інші хвороби м'яза M62.9 Ураження м'яза, 

неуточнене 

M62.99 Ураження м'яза, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.00 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.01 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.02 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.03 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.04 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.05 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.06 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

M63.07 Міозит при 

бактеріальних 
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класифікованих в 

інших рубриках 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.08 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.0 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.09 Міозит при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.10 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.11 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.12 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.13 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

M63.14 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 
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інших рубриках інших рубриках, 

кисть 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.15 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.16 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.17 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.18 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.1 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.19 Міозит при 

протозойних та 

паразитарних 

інфекціях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.20 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.21 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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ділянка плеча 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.22 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.23 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.24 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.25 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.26 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.27 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.28 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.2 Міозит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.29 Міозит при інших 

інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 
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M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.30 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), множинні 

локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.31 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), ділянка плеча 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.32 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), плече 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.33 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), передпліччя 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.34 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), кисть 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.35 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), ділянка таза та 

стегно 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.36 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), гомілка 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.37 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.38 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), інші локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.3 Міозит при саркоїдозі 

(D86.8 †) 

M63.39 Міозит при 

саркоїдозі (D86.8 

†), локалізація 

неуточнена 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.80 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.81 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 
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інших рубриках, 

ділянка плеча 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.82 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.83 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.84 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.85 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.86 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.87 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.88 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M63 Ураження м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.8 Інші ураження м'язів 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M63.89 Інші ураження 

м'язів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 
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неуточнена 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.00 Абсцес піхви 

сухожилка, 

множинні 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.01 Абсцес піхви 

сухожилка, 

ділянка плеча 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.02 Абсцес піхви 

сухожилка, плече 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.03 Абсцес піхви 

сухожилка, 

передпліччя 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.04 Абсцес піхви 

сухожилка, кисть 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.05 Абсцес піхви 

сухожилка, 

ділянка таза та 

стегно 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.06 Абсцес піхви 

сухожилка, 

гомілка 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.07 Абсцес піхви 

сухожилка, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.08 Абсцес піхви 

сухожилка, інші 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.0 Абсцес піхви 

сухожилка 

M65.09 Абсцес піхви 

сухожилка, 

локалізація 

неуточнена 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.10 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

множинні 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.11 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

ділянка плеча 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.12 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

плече 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.13 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

передпліччя 

M65 Синовіт та M65.1 Інший інфекційний M65.14 Інший 
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тендосиновіт (тендо)синовіт інфекційний 

(тендо)синовіт, 

кисть 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.15 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

ділянка таза та 

стегно 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.16 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

гомілка 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.17 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.18 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

інші локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.1 Інший інфекційний 

(тендо)синовіт 

M65.19 Інший 

інфекційний 

(тендо)синовіт, 

локалізація 

неуточнена 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.20 Кальцифікуючий 

тендиніт, 

множинні 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.22 Кальцифікуючий 

тендиніт, плече 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.23 Кальцифікуючий 

тендиніт, 

передпліччя 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.24 Кальцифікуючий 

тендиніт, кисть 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.25 Кальцифікуючий 

тендиніт, ділянка 

таза та стегно 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.26 Кальцифікуючий 

тендиніт, гомілка 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.27 Кальцифікуючий 

тендиніт, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.28 Кальцифікуючий 

тендиніт, інші 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.2 Кальцифікуючий 

тендиніт 

M65.29 Кальцифікуючий 

тендиніт, 
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локалізація 

неуточнена 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.3 Хрусткий' палець - - 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.4 Радіальний стилоїдний 

тендосиновіт [де 

Кервена] 

- - 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.80 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

множинні 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.81 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

ділянка плеча 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.82 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

плече 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.83 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

передпліччя 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.84 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

кисть 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.85 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

ділянка таза та 

стегно 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.86 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

гомілка 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.87 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.88 Інший синовіт та 

тендосиновіт, інші 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.8 Інший синовіт та 

тендосиновіт 

M65.89 Інший синовіт та 

тендосиновіт, 

локалізація 

неуточнена 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.90 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

множинні 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.91 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

ділянка плеча 

M65 Синовіт та M65.9 Синовіт та M65.92 Синовіт та 



582 
 

тендосиновіт тендосиновіт, 

неуточнені 

тендосиновіт, 

неуточнені, плече 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.93 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

передпліччя 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.94 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, кисть 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.95 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

ділянка таза та 

стегно 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.96 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

гомілка 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.97 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.98 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, інші 

локалізації 

M65 Синовіт та 

тендосиновіт 

M65.9 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені 

M65.99 Синовіт та 

тендосиновіт, 

неуточнені, 

локалізація 

неуточнена 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.0 Розрив підколінної 

кісти 

- - 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.10 Розрив 

синовіальної 

оболонки, 

множинні 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.11 Розрив 

синовіальної 

оболонки, ділянка 

плеча 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.12 Розрив 

синовіальної 

оболонки, плече 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.13 Розрив 

синовіальної 

оболонки, 

передпліччя 
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M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.14 Розрив 

синовіальної 

оболонки, кисть 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.15 Розрив 

синовіальної 

оболонки, ділянка 

таза та стегно 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.16 Розрив 

синовіальної 

оболонки, гомілка 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.17 Розрив 

синовіальної 

оболонки, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.18 Розрив 

синовіальної 

оболонки, інші 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.1 Розрив синовіальної 

оболонки 

M66.19 Розрив 

синовіальної 

оболонки, 

локалізація 

неуточнена 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.20 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

множинні 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.21 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

ділянка плеча 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.22 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, плече 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.23 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

передпліччя 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.24 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, кисть 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.25 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 
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ділянка таза та 

стегно 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.26 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

гомілка 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.27 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.28 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, інші 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.2 Спонтанний розрив 

розгинаючих 

сухожилків 

M66.29 Спонтанний 

розрив 

розгинаючих 

сухожилків, 

локалізація 

неуточнена 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.30 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

множинні 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.31 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

ділянка плеча 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.32 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, плече 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.33 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

передпліччя 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.34 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, кисть 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.35 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

ділянка таза та 

стегно 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.36 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 
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гомілка 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.37 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.38 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, інші 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.3 Спонтанний розрив 

згинаючих сухожилків 

M66.39 Спонтанний 

розрив згинаючих 

сухожилків, 

локалізація 

неуточнена 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.40 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

множинні 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.41 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

ділянка плеча 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.42 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, плече 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.43 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

передпліччя 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.44 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, кисть 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.45 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

ділянка таза та 

стегно 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.46 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

гомілка 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.47 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.48 Спонтанний 

розрив інших 
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та сухожилка сухожилків, інші 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.4 Спонтанний розрив 

інших сухожилків 

M66.49 Спонтанний 

розрив інших 

сухожилків, 

локалізація 

неуточнена 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.50 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

множинні 

локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.51 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

ділянка плеча 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.52 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, плече 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.53 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

передпліччя 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.54 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, кисть 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.55 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

ділянка таза та 

стегно 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.56 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

гомілка 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.57 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.58 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, інші 
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локалізації 

M66 Спонтанний розрив 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M66.5 Спонтанний розрив 

неуточненого 

сухожилка 

M66.59 Спонтанний 

розрив 

неуточненого 

сухожилка, 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.0 Короткий ахілловий 

сухожилок (набутий) 

- - 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.10 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.11 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

ділянка плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.12 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.13 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.14 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.15 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

ділянка таза та 

стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.16 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.17 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.18 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

інші локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.1 Інша контрактура 

сухожилка (піхви) 

M67.19 Інша контрактура 

сухожилка (піхви), 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.20 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження M67.2 Синовіальна M67.21 Синовіальна 
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синовіальної оболонки 

та сухожилка 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.22 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.23 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.24 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.25 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.26 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.27 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.28 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.2 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

M67.29 Синовіальна 

гіпертрофія, не 

класифікована в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.30 Транзиторний 

синовіт, множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.31 Транзиторний 

синовіт, ділянка 
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та сухожилка плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.32 Транзиторний 

синовіт, плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.33 Транзиторний 

синовіт, 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.34 Транзиторний 

синовіт, кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.35 Транзиторний 

синовіт, ділянка 

таза та стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.36 Транзиторний 

синовіт, гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.37 Транзиторний 

синовіт, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.38 Транзиторний 

синовіт, інші 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.3 Транзиторний синовіт M67.39 Транзиторний 

синовіт, 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.40 Ганглій, множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.41 Ганглій, ділянка 

плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.42 Ганглій, плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.43 Ганглій, 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.44 Ганглій, кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.45 Ганглій, ділянка 

таза та стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.46 Ганглій, гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.47 Ганглій, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження M67.4 Ганглій M67.48 Ганглій, інші 
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синовіальної оболонки 

та сухожилка 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.4 Ганглій M67.49 Ганглій, 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.80 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.81 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

ділянка плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.82 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.83 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.84 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.85 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

ділянка таза та 

стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.86 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.87 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

ділянка 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.88 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, інші 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.8 Інші уточнені ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.89 Інші уточнені 

ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

локалізація 

неуточнена 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.90 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.91 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.92 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, плече 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.93 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

передпліччя 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.94 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, кисть 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.95 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

M67.96 Ураження 

синовіальної 
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та сухожилка сухожилка, неуточнене оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

гомілка 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.97 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.98 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M67 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка 

M67.9 Ураження синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, неуточнене 

M67.99 Ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.00 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.01 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.02 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.03 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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передпліччя 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.04 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.05 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.06 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.07 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.08 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.0 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.09 Синовіт та 

тендосиновіт при 

бактеріальних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.80 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 
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інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.81 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.82 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.83 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.84 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.85 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.86 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M68 Ураження M68.8 Інші ураження M68.87 Інші ураження 
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синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.88 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M68 Ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилки при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.8 Інші ураження 

синовіальної оболонки 

та сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M68.89 Інші ураження 

синовіальної 

оболонки та 

сухожилка при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.0 Хронічний 

крепітуючий синовіт 

кисті та зап'ястка 

- - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.1 Бурсит кисті - - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.2 Бурсит ліктьового 

відростка 

- - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.3 Інший бурсит 

ліктьового суглоба 

- - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.4 Препателярний бурсит - - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

M70.5 Інший бурсит 

колінного суглоба 

- - 
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навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.6 Бурсит великого 

вертлюга стегнової 

кістки 

- - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.7 Інший бурсит стегна - - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.8 Інші ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перенавантаженням і 

тиском 

- - 

M70 Ураження м'яких 

тканин, пов'язані з 

навантаженням, 

перевантаженням і 

тиском 

M70.9 Ураження м'яких 

тканин, пов'язане з 

навантаженням, 

перенавантаженням і 

тиском, неуточнене 

- - 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.00 Абсцес 

синовіальної 

сумки, множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.01 Абсцес 

синовіальної 

сумки, ділянка 

плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.02 Абсцес 

синовіальної 

сумки, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.03 Абсцес 

синовіальної 

сумки, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.04 Абсцес 

синовіальної 

сумки, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.05 Абсцес 

синовіальної 

сумки, ділянка 

таза та стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.06 Абсцес 

синовіальної 

сумки, гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.07 Абсцес 

синовіальної 

сумки, ділянка 

гомілковостопного 
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суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.08 Абсцес 

синовіальної 

сумки, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.0 Абсцес синовіальної 

сумки 

M71.09 Абсцес 

синовіальної 

сумки, локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.10 Інший 

інфекційний 

бурсит, множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.11 Інший 

інфекційний 

бурсит, ділянка 

плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.12 Інший 

інфекційний 

бурсит, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.13 Інший 

інфекційний 

бурсит, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.14 Інший 

інфекційний 

бурсит, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.15 Інший 

інфекційний 

бурсит, ділянка 

таза та стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.16 Інший 

інфекційний 

бурсит, гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.17 Інший 

інфекційний 

бурсит, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.18 Інший 

інфекційний 

бурсит, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.1 Інший інфекційний 

бурсит 

M71.19 Інший 

інфекційний 

бурсит, 

локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.2 Синовіальна кіста 

підколінної ділянки 

[Бейкера] 

- - 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної M71.30 Інша кіста 
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сумки синовіальної 

сумки, множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.31 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, ділянка 

плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.32 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.33 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.34 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.35 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, ділянка 

таза та стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.36 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.37 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.38 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.3 Інша кіста синовіальної 

сумки 

M71.39 Інша кіста 

синовіальної 

сумки, локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.40 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.42 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.43 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.44 Відкладення 

кальцію в 
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синовіальній 

сумці, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.45 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, ділянка таза 

та стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.46 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.47 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.48 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.4 Відкладення кальцію в 

синовіальній сумці 

M71.49 Відкладення 

кальцію в 

синовіальній 

сумці, локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.50 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.51 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.52 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

плече 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.53 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.54 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.55 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 
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стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.56 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.57 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.58 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.5 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M71.59 Інший бурсит, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.80 Інші уточнені 

бурсопатії, 

множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.81 Інші уточнені 

бурсопатії, ділянка 

плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.82 Інші уточнені 

бурсопатії, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.83 Інші уточнені 

бурсопатії, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.84 Інші уточнені 

бурсопатії, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.85 Інші уточнені 

бурсопатії, ділянка 

таза та стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.86 Інші уточнені 

бурсопатії, гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.87 Інші уточнені 

бурсопатії, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.88 Інші уточнені 

бурсопатії, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.8 Інші уточнені 

бурсопатії 

M71.89 Інші уточнені 

бурсопатії, 

локалізація 

неуточнена 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.90 Бурсопатія, 

неуточнена, 
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множинні 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.91 Бурсопатія, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.92 Бурсопатія, 

неуточнена, плече 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.93 Бурсопатія, 

неуточнена, 

передпліччя 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.94 Бурсопатія, 

неуточнена, кисть 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.95 Бурсопатія, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.96 Бурсопатія, 

неуточнена, 

гомілка 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.97 Бурсопатія, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.98 Бурсопатія, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M71 Інші бурсопатії M71.9 Бурсопатія, неуточнена M71.99 Бурсопатія, 

неуточнена, 

локалізація 

неуточнена 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.0 Долонний фасціальний 

фіброматоз 

[Дюпюітрена] 

- - 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.1 Вроджена вузлуватість 

пальців кисті 

- - 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.2 Підошовний 

фасціальний 

фіброматоз 

- - 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.40 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

множинні 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.41 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

ділянка плеча 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.42 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

плече 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.43 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

передпліччя 
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M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.44 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

кисть 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.45 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

ділянка таза та 

стегно 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.46 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

гомілка 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.47 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.48 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

інші локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.4 Псевдосаркоматозний 

фіброматоз 

M72.49 Псевдосаркоматоз

ний фіброматоз, 

локалізація 

неуточнена 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.60 Некротизуючий 

фасциїт , 

множинні 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.61 Некротизуючий 

фасциїт , ділянка 

плеча 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.62 Некротизуючий 

фасциїт , плече 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.63 Некротизуючий 

фасциїт , 

передпліччя 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.64 Некротизуючий 

фасциїт , кисть 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.65 Некротизуючий 

фасциїт , ділянка 

таза та стегно 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.66 Некротизуючий 

фасциїт , гомілка 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.67 Некротизуючий 

фасциїт , ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.68 Некротизуючий 

фасциїт , інші 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.6 Некротизуючий 

фасциїт 

M72.69 Некротизуючий 

фасциїт , 

локалізація 

неуточнена 
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M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.80 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

множинні 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.81 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

ділянка плеча 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.82 Інші 

фібробластичні 

порушення, плече 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.83 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

передпліччя 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.84 Інші 

фібробластичні 

порушення, кисть 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.85 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

ділянка таза та 

стегно 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.86 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

гомілка 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.87 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.88 Інші 

фібробластичні 

порушення, інші 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.8 Інші фібробластичні 

порушення 

M72.89 Інші 

фібробластичні 

порушення, 

локалізація 

неуточнена 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.90 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.91 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

ділянка плеча 
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M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.92 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, плече 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.93 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

передпліччя 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.94 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, кисть 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.95 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.96 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

гомілка 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.97 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.98 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M72 Фібробластичні 

порушення 

M72.9 Фібробластичне 

порушення, неуточнене 

M72.99 Фібробластичне 

порушення, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.00 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

множинні 

локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.01 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

ділянка плеча 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.02 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

плече 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.03 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

передпліччя 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.04 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 



605 
 

класифікованих в 

інших рубриках 

кисть 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.05 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.06 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

гомілка 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.07 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.08 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

інші локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.0 Гонококовий бурсит 

(A54.4 †) 

M73.09 Гонококовий 

бурсит (A54.4 †), 

локалізація 

неуточнена 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.10 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

множинні 

локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.11 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

ділянка плеча 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.12 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

плече 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.13 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

передпліччя 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.14 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

кисть 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.15 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.16 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

гомілка 

M73 Ураження м'яких M73.1 Сифілітичний бурсит M73.17 Сифілітичний 
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тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

(A52.7 †) бурсит (A52.7 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.18 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

інші локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.1 Сифілітичний бурсит 

(A52.7 †) 

M73.19 Сифілітичний 

бурсит (A52.7 †), 

локалізація 

неуточнена 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.80 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.81 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.82 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.83 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.84 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.85 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

M73.86 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 
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інших рубриках інших рубриках класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.87 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.88 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M73 Ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.8 Інші ураження м'яких 

тканин при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M73.89 Інші ураження 

м'яких тканин при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M75 Ураження плеча M75.0 Адгезивний капсуліт 

плеча 

- - 

M75 Ураження плеча M75.1 Синдром здавлення 

ротатора плеча 

- - 

M75 Ураження плеча M75.2 Тендиніт двоголового 

м'яза 

- - 

M75 Ураження плеча M75.3 Кальцифікуючий 

тендиніт плеча 

- - 

M75 Ураження плеча M75.4 Синдром удару плеча - - 

M75 Ураження плеча M75.5 Бурсит плеча - - 

M75 Ураження плеча M75.8 Інші ураження плеча - - 

M75 Ураження плеча M75.9 Ураження плеча, 

неуточнене 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.0 Тендиніт сідничного 

м'яза 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.1 Тендиніт поперекового 

м'яза 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.2 Шпора клубового 

гребеня 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.3 Синдром клубово-

великогомілкової 

зв'язки 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.4 Великогомілковий 

колатеральний бурсит 

[Пеллегріні-Штіди] 

- - 
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M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.5 Тендиніт надколінка - - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.6 Тендиніт п'яткового 

(ахіллового) сухожилка 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.7 Тендиніт 

малогомілкової кістки 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.8 Інші ентезопатії 

нижньої кінцівки, за 

винятком стопи 

- - 

M76 Ентезопатії нижньої 

кінцівки, за винятком 

стопи 

M76.9 Ентезопатія нижньої 

кінцівки, неуточнена 

- - 

M77 Інші ентезопатії M77.0 Медіальний 

епікондиліт 

- - 

M77 Інші ентезопатії M77.1 Латеральний 

епікондиліт 

- - 

M77 Інші ентезопатії M77.2 Періартрит зап'ястка - - 

M77 Інші ентезопатії M77.3 П'яткова шпора - - 

M77 Інші ентезопатії M77.4 Метатарзалгія - - 

M77 Інші ентезопатії M77.5 Інша ентезопатія стопи - - 

M77 Інші ентезопатії M77.8 Інші ентезопатії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

M77 Інші ентезопатії M77.9 Ентезопатія, 

неуточнена 

- - 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.00 Ревматизм, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.01 Ревматизм, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.02 Ревматизм, 

неуточнений, 

плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.03 Ревматизм, 

неуточнений, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.04 Ревматизм, 

неуточнений, 

кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.05 Ревматизм, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 
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M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.06 Ревматизм, 

неуточнений, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.07 Ревматизм, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.08 Ревматизм, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.0 Ревматизм, 

неуточнений 

M79.09 Ревматизм, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.10 Міалгія, множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.11 Міалгія, ділянка 

плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.12 Міалгія, плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.13 Міалгія, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.14 Міалгія, кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.15 Міалгія, ділянка 

таза та стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.16 Міалгія, гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.17 Міалгія, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

M79.1 Міалгія M79.18 Міалгія, інші 

локалізації 
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рубриках 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.1 Міалгія M79.19 Міалгія, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.20 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.21 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.22 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.23 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.24 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.25 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.26 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.27 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.28 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.2 Невралгія та неврит, 

неуточнені 

M79.29 Невралгія та 

неврит, 

неуточнені, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.30 Панікуліт, 

неуточнений, 
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класифіковані в інших 

рубриках 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.31 Панікуліт, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.32 Панікуліт, 

неуточнений, 

плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.33 Панікуліт, 

неуточнений, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.34 Панікуліт, 

неуточнений, 

кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.35 Панікуліт, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.36 Панікуліт, 

неуточнений, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.37 Панікуліт, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.38 Панікуліт, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.3 Панікуліт, неуточнений M79.39 Панікуліт, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.40 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.41 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.42 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

плече 
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M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.43 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.44 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.45 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.46 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.47 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.48 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

інші локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.4 Гіпертрофія 

(піднадколінкового) 

жирового тіла 

M79.49 Гіпертрофія 

(піднадколінковог

о) жирового тіла, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.50 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.51 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.52 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.53 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.54 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

кисть 
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M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.55 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.56 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.57 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.58 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

інші локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.5 Стороннє тіло у м'яких 

тканинах 

M79.59 Стороннє тіло у 

м'яких тканинах, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.60 Біль в кінцівках, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.61 Біль в кінцівках, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.62 Біль в кінцівках, 

плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.63 Біль в кінцівках, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.64 Біль в кінцівках, 

кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.65 Біль в кінцівках, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.66 Біль в кінцівках, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

M79.6 Біль в кінцівках M79.67 Біль в кінцівках, 

ділянка 

гомілковостопного 
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рубриках суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.6 Біль в кінцівках M79.69 Біль в кінцівках, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.70 Фіброміалгія, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.71 Фіброміалгія, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.72 Фіброміалгія, 

плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.73 Фіброміалгія, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.74 Фіброміалгія, 

кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.75 Фіброміалгія, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.76 Фіброміалгія, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.77 Фіброміалгія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.78 Фіброміалгія, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.7 Фіброміалгія M79.79 Фіброміалгія, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.80 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.81 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, ділянка 
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рубриках плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.82 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.83 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, 

передпліччя 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.84 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.85 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, ділянка 

таза та стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.86 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.87 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.88 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.8 Інші уточнені ураження 

м'яких тканин 

M79.89 Інші уточнені 

ураження м'яких 

тканин, 

локалізація 

неуточнена 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.90 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.91 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.92 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, плече 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.93 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

передпліччя 
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M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.94 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, кисть 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.95 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.96 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

гомілка 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.97 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.98 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M79 Інші ураження м'яких 

тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M79.9 Ураження м'яких 

тканин, неуточнене 

M79.99 Ураження м'яких 

тканин, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.00 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.01 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.02 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.03 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.04 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 
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кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.05 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.06 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.07 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.08 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

інші локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.0 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі 

M80.09 Остеопороз із 

патологічним 

переломом у 

постменопаузі, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.10 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.11 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.12 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.13 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із M80.1 Остеопороз із M80.14 Остеопороз із 



618 
 

патологічним 

переломом 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.15 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.16 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.17 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.18 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, інші 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.1 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії 

M80.19 Остеопороз із 

патологічним 

переломом після 

оваріоектомії, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.20 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.21 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.22 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

плече 
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M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.23 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.24 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.25 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.26 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.27 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.28 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

інші локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.2 Остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

знерухомлення 

M80.29 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

знерухомлення, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.30 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 
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множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.31 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.32 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.33 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.34 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.35 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.36 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

M80.37 Післяопераційний 

остеопороз із 
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переломом патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.38 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

інші локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.3 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M80.39 Післяопераційний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.40 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.41 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.42 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.43 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

передпліччя 
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M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.44 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.45 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

таза та стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.46 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.47 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.48 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, інші 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.4 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M80.49 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.50 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.51 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

ділянка плеча 
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M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.52 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.53 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.54 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.55 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.56 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.57 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.58 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, інші 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.5 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.59 Ідіопатичний 

остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.80 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.81 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

M80.82 Інший остеопороз 

із патологічним 
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переломом переломом переломом, плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.83 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.84 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.85 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.86 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.87 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.88 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, інші 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.8 Інший остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.89 Інший остеопороз 

із патологічним 

переломом, 

локалізація 

неуточнена 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.90 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.91 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.92 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

плече 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.93 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 
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передпліччя 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.94 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

кисть 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.95 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.96 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

гомілка 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.97 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.98 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M80 Остеопороз із 

патологічним 

переломом 

M80.9 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений 

M80.99 Остеопороз із 

патологічним 

переломом, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.00 Остеопороз у 

постменопаузі, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.01 Остеопороз у 

постменопаузі, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.02 Остеопороз у 

постменопаузі, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.03 Остеопороз у 

постменопаузі, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.04 Остеопороз у 

постменопаузі, 

кисть 

M81 Остеопороз без M81.0 Остеопороз у M81.05 Остеопороз у 
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патологічного 

перелому 

постменопаузі постменопаузі, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.06 Остеопороз у 

постменопаузі, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.07 Остеопороз у 

постменопаузі, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.08 Остеопороз у 

постменопаузі, 

інші локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.0 Остеопороз у 

постменопаузі 

M81.09 Остеопороз у 

постменопаузі, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.10 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.11 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.12 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.13 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.14 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.15 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.16 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.17 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.18 Остеопороз після 

оваріоектомії, інші 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.1 Остеопороз після 

оваріоектомії 

M81.19 Остеопороз після 

оваріоектомії, 

локалізація 
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неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.20 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.21 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.22 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.23 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.24 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.25 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.26 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.27 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.28 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

інші локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.2 Остеопороз внаслідок 

знерухомлення 

M81.29 Остеопороз 

внаслідок 

знерухомлення, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.30 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

множинні 
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локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.31 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.32 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.33 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.34 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.35 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.36 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.37 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.38 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

інші локалізації 
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M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.3 Післяопераційний 

остеопороз внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M81.39 Післяопераційний 

остеопороз 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.40 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.41 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.42 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.43 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.44 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.45 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

таза та стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.46 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.47 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M81.48 Остеопороз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, інші 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

M81.4 Остеопороз, 

спричинений 

M81.49 Остеопороз, 

спричинений 
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перелому лікарськими засобами лікарськими 

засобами, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.50 Ідіопатичний 

остеопороз, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.51 Ідіопатичний 

остеопороз, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.52 Ідіопатичний 

остеопороз, плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.53 Ідіопатичний 

остеопороз, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.54 Ідіопатичний 

остеопороз, кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.55 Ідіопатичний 

остеопороз, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.56 Ідіопатичний 

остеопороз, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.57 Ідіопатичний 

остеопороз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.58 Ідіопатичний 

остеопороз, інші 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.5 Ідіопатичний 

остеопороз 

M81.59 Ідіопатичний 

остеопороз, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.60 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.61 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], ділянка 

плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.62 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], плече 

M81 Остеопороз без M81.6 Локалізований M81.63 Локалізований 
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патологічного 

перелому 

остеопороз [Лекена] остеопороз 

[Лекена], 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.64 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.65 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], ділянка 

таза та стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.66 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.67 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.68 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], інші 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.6 Локалізований 

остеопороз [Лекена] 

M81.69 Локалізований 

остеопороз 

[Лекена], 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.80 Інший остеопороз, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.81 Інший остеопороз, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.82 Інший остеопороз, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.83 Інший остеопороз, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.84 Інший остеопороз, 

кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.85 Інший остеопороз, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.86 Інший остеопороз, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.87 Інший остеопороз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.88 Інший остеопороз, 

інші локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.8 Інший остеопороз M81.89 Інший остеопороз, 

локалізація 

неуточнена 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.90 Остеопороз, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.91 Остеопороз, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.92 Остеопороз, 

неуточнений, 

плече 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.93 Остеопороз, 

неуточнений, 

передпліччя 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.94 Остеопороз, 

неуточнений, 

кисть 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.95 Остеопороз, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.96 Остеопороз, 

неуточнений, 

гомілка 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.97 Остеопороз, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.98 Остеопороз, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M81 Остеопороз без 

патологічного 

перелому 

M81.9 Остеопороз, 

неуточнений 

M81.99 Остеопороз, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.00 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), множинні 

локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.01 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), ділянка плеча 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

M82.02 Остеопороз при 

множинному 
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класифікованих в 

інших рубриках 

мієломатозі (C90.0 †) мієломатозі (C90.0 

†), плече 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.03 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), передпліччя 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.04 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), кисть 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.05 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), ділянка таза та 

стегно 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.06 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), гомілка 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.07 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.08 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), інші локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.0 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 †) 

M82.09 Остеопороз при 

множинному 

мієломатозі (C90.0 

†), локалізація 

неуточнена 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.10 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

множинні 

локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.11 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

ділянка плеча 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.12 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), плече 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

M82.13 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 
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інших рубриках E34 †) (E00-E34 †), 

передпліччя 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.14 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), кисть 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.15 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.16 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

гомілка 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.17 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.18 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), інші 

локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.1 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях (E00-

E34 †) 

M82.19 Остеопороз при 

ендокринних 

захворюваннях 

(E00-E34 †), 

локалізація 

неуточнена 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.80 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.81 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.82 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 



635 
 

плече 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.83 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.84 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.85 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.86 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.87 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.88 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M82 Остеопороз при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.8 Остеопороз при інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M82.89 Остеопороз при 

інших 

захворюваннях, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.00 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у M83.0 Остеомаляція M83.01 Остеомаляція 
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дорослих післяпологового 

періоду 

післяпологового 

періоду, ділянка 

плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.02 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.03 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.04 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.05 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, ділянка 

таза та стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.06 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.07 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.08 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.0 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду 

M83.09 Остеомаляція 

післяпологового 

періоду, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.10 Стареча 

остеомаляція, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.11 Стареча 

остеомаляція, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.12 Стареча 

остеомаляція, 

плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.13 Стареча 

остеомаляція, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.14 Стареча 

остеомаляція, 

кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.15 Стареча 

остеомаляція, 
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ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.16 Стареча 

остеомаляція, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.17 Стареча 

остеомаляція, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.18 Стареча 

остеомаляція, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.1 Стареча остеомаляція M83.19 Стареча 

остеомаляція, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.20 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.21 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.22 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.23 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.24 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.25 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 
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ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.26 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.27 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.28 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

інші локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.2 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

порушення 

всмоктування 

M83.29 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

порушення 

всмоктування, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.30 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.31 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.32 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.33 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

передпліччя 
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M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.34 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.35 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.36 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.37 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.38 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.3 Остеомаляція у 

дорослих внаслідок 

недостатнього 

харчування 

M83.39 Остеомаляція у 

дорослих 

внаслідок 

недостатнього 

харчування, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.40 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.41 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.42 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.43 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

передпліччя 
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M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.44 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.45 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.46 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.47 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.48 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

інші локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.4 Алюмінієва хвороба 

кісток 

M83.49 Алюмінієва 

хвороба кісток, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.50 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.51 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.52 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.53 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.54 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, кисть 

M83 Остеомаляція у M83.5 Інша остеомаляція у M83.55 Інша остеомаляція 
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дорослих дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

таза та стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.56 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.57 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.58 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.5 Інша остеомаляція у 

дорослих, спричинена 

лікарськими засобами 

M83.59 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

спричинена 

лікарськими 

засобами, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.80 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.81 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.82 Інша остеомаляція 

у дорослих, плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.83 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.84 Інша остеомаляція 

у дорослих, кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.85 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.86 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у M83.8 Інша остеомаляція у M83.87 Інша остеомаляція 
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дорослих дорослих у дорослих, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.88 Інша остеомаляція 

у дорослих, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.8 Інша остеомаляція у 

дорослих 

M83.89 Інша остеомаляція 

у дорослих, 

локалізація 

неуточнена 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.90 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

множинні 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.91 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

ділянка плеча 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.92 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, плече 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.93 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

передпліччя 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.94 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, кисть 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.95 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

ділянка таза та 

стегно 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.96 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

гомілка 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.97 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.98 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, інші 

локалізації 

M83 Остеомаляція у 

дорослих 

M83.9 Остеомаляція у 

дорослих, неуточнена 

M83.99 Остеомаляція у 

дорослих, 

неуточнена, 
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локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.00 Неправильне 

зрощення 

перелому, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.01 Неправильне 

зрощення 

перелому, ділянка 

плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.02 Неправильне 

зрощення 

перелому, плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.03 Неправильне 

зрощення 

перелому, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.04 Неправильне 

зрощення 

перелому, кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.05 Неправильне 

зрощення 

перелому, ділянка 

таза та стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.06 Неправильне 

зрощення 

перелому, гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.07 Неправильне 

зрощення 

перелому, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.08 Неправильне 

зрощення 

перелому, інші 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.0 Неправильне зрощення 

перелому 

M84.09 Неправильне 

зрощення 

перелому, 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.10 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.11 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

ділянка плеча 

M84 Порушення цілісності M84.1 Незрощення перелому M84.12 Незрощення 
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кістки [псевдоартроз] перелому 

[псевдоартроз], 

плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.13 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.14 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.15 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

ділянка таза та 

стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.16 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.17 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.18 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

інші локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.1 Незрощення перелому 

[псевдоартроз] 

M84.19 Незрощення 

перелому 

[псевдоартроз], 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.20 Уповільнене 

зрощення 

перелому, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.21 Уповільнене 

зрощення 

перелому, ділянка 

плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.22 Уповільнене 

зрощення 

перелому, плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.23 Уповільнене 

зрощення 

перелому, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності M84.2 Уповільнене зрощення M84.24 Уповільнене 
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кістки перелому зрощення 

перелому, кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.25 Уповільнене 

зрощення 

перелому, ділянка 

таза та стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.26 Уповільнене 

зрощення 

перелому, гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.27 Уповільнене 

зрощення 

перелому, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.28 Уповільнене 

зрощення 

перелому, інші 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.2 Уповільнене зрощення 

перелому 

M84.29 Уповільнене 

зрощення 

перелому, 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.30 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.31 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.32 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.33 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.34 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.35 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 
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інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.36 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.37 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.38 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.3 Стресовий перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

M84.39 Стресовий 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.40 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.41 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.42 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.43 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.44 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

кисть 
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M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.45 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.46 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.47 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.48 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.4 Патологічний перелом, 

не класифікований в 

інших рубриках 

M84.49 Патологічний 

перелом, не 

класифікований в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.80 Інші порушення 

цілісності кістки, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.81 Інші порушення 

цілісності кістки, 

ділянка плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.82 Інші порушення 

цілісності кістки, 

плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.83 Інші порушення 

цілісності кістки, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.84 Інші порушення 

цілісності кістки, 

кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.85 Інші порушення 

цілісності кістки, 

ділянка таза та 

стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.86 Інші порушення 

цілісності кістки, 

гомілка 
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M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.87 Інші порушення 

цілісності кістки, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.88 Інші порушення 

цілісності кістки, 

інші локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.8 Інші порушення 

цілісності кістки 

M84.89 Інші порушення 

цілісності кістки, 

локалізація 

неуточнена 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.90 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.91 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.92 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, плече 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.93 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

передпліччя 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.94 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, кисть 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.95 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.96 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

гомілка 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.97 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.98 Порушення 

цілісності кістки, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M84 Порушення цілісності 

кістки 

M84.9 Порушення цілісності 

кістки, неуточнене 

M84.99 Порушення 

цілісності кістки, 
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неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.00 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.01 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), ділянка 

плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.02 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.03 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.04 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.05 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), ділянка 

таза та стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.06 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.07 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.08 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), інші 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.0 Фіброзна дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки) 

M85.09 Фіброзна 

дисплазія 

(вибіркова, однієї 

кістки), 

локалізація 

неуточнена 
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M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.10 Флюороз скелета, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.11 Флюороз скелета, 

ділянка плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.12 Флюороз скелета, 

плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.13 Флюороз скелета, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.14 Флюороз скелета, 

кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.15 Флюороз скелета, 

ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.16 Флюороз скелета, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.17 Флюороз скелета, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.18 Флюороз скелета, 

інші локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.1 Флюороз скелета M85.19 Флюороз скелета, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.2 Гіперостоз черепа - - 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.30 Остеїт 

склерозуючий, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.31 Остеїт 

склерозуючий, 

ділянка плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.32 Остеїт 

склерозуючий, 

плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.33 Остеїт 

склерозуючий, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.34 Остеїт 

склерозуючий, 

кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.35 Остеїт 

склерозуючий, 
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структури кістки ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.36 Остеїт 

склерозуючий, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.37 Остеїт 

склерозуючий, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.38 Остеїт 

склерозуючий, 

інші локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.3 Остеїт склерозуючий M85.39 Остеїт 

склерозуючий, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.41 Одинична кіста 

кістки, ділянка 

плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.42 Одинична кіста 

кістки, плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.43 Одинична кіста 

кістки, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.44 Одинична кіста 

кістки, кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.45 Одинична кіста 

кістки, ділянка 

таза та стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.46 Одинична кіста 

кістки, гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.47 Одинична кіста 

кістки, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.48 Одинична кіста 

кістки, інші 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.4 Одинична кіста кістки M85.49 Одинична кіста 

кістки, локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.50 Кіста кістки з 

аневризмою, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.51 Кіста кістки з 

аневризмою, 

ділянка плеча 
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M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.52 Кіста кістки з 

аневризмою, плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.53 Кіста кістки з 

аневризмою, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.54 Кіста кістки з 

аневризмою, кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.55 Кіста кістки з 

аневризмою, 

ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.56 Кіста кістки з 

аневризмою, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.57 Кіста кістки з 

аневризмою, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.58 Кіста кістки з 

аневризмою, інші 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.5 Кіста кістки з 

аневризмою 

M85.59 Кіста кістки з 

аневризмою, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.60 Інша кіста кісток, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.61 Інша кіста кісток, 

ділянка плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.62 Інша кіста кісток, 

плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.63 Інша кіста кісток, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.64 Інша кіста кісток, 

кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.65 Інша кіста кісток, 

ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.66 Інша кіста кісток, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.67 Інша кіста кісток, 

ділянка 

гомілковостопного 
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суглоба та стопи 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.68 Інша кіста кісток, 

інші локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.6 Інша кіста кісток M85.69 Інша кіста кісток, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.80 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.81 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

ділянка плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.82 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.83 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.84 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.85 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.86 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.87 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M85 Інші порушення M85.8 Інші уточнені M85.88 Інші уточнені 
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щільності та 

структури кістки 

порушення щільності 

та структури кістки 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

інші локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.8 Інші уточнені 

порушення щільності 

та структури кістки 

M85.89 Інші уточнені 

порушення 

щільності та 

структури кістки, 

локалізація 

неуточнена 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.90 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.91 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.92 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, плече 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.93 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

передпліччя 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.94 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, кисть 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.95 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.96 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

гомілка 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.97 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.98 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M85 Інші порушення 

щільності та 

структури кістки 

M85.9 Порушення щільності 

та структури кістки, 

неуточнене 

M85.99 Порушення 

щільності та 

структури кістки, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.00 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.01 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.02 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.03 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.04 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.05 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.06 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.07 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.08 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.0 Гострий гематогенний 

остеомієліт 

M86.09 Гострий 

гематогенний 

остеомієліт, 
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локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.10 Інший гострий 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.11 Інший гострий 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.12 Інший гострий 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.13 Інший гострий 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.14 Інший гострий 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.15 Інший гострий 

остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.16 Інший гострий 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.17 Інший гострий 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.18 Інший гострий 

остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.1 Інший гострий 

остеомієліт 

M86.19 Інший гострий 

остеомієліт, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.20 Підгострий 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.21 Підгострий 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.22 Підгострий 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.23 Підгострий 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.24 Підгострий 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.25 Підгострий 

остеомієліт, 

ділянка таза та 
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стегно 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.26 Підгострий 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.27 Підгострий 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.28 Підгострий 

остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.2 Підгострий остеомієліт M86.29 Підгострий 

остеомієліт, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.30 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.31 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.32 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.33 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.34 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.35 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.36 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.37 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

M86.38 Хронічний 

багатовогнищевий 
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остеомієліт остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.3 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт 

M86.39 Хронічний 

багатовогнищевий 

остеомієліт, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.40 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.41 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, ділянка 

плеча 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.42 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, плече 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.43 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.44 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, кисть 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.45 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, ділянка 

таза та стегно 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.46 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, гомілка 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.47 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт 

з дренованим синусом 

M86.48 Хронічний 

остеомієліт з 

дренованим 

синусом, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.4 Хронічний остеомієліт M86.49 Хронічний 
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з дренованим синусом остеомієліт з 

дренованим 

синусом, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.50 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.51 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.52 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.53 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.54 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.55 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.56 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.57 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.58 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.5 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт 

M86.59 Інший хронічний 

гематогенний 

остеомієліт, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.60 Інший хронічний 

остеомієліт, 

множинні 

локалізації 
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M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.61 Інший хронічний 

остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.62 Інший хронічний 

остеомієліт, плече 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.63 Інший хронічний 

остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.64 Інший хронічний 

остеомієліт, кисть 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.65 Інший хронічний 

остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.66 Інший хронічний 

остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.67 Інший хронічний 

остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.68 Інший хронічний 

остеомієліт, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.6 Інший хронічний 

остеомієліт 

M86.69 Інший хронічний 

остеомієліт, 

локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.80 Інший остеомієліт, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.81 Інший остеомієліт, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.82 Інший остеомієліт, 

плече 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.83 Інший остеомієліт, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.84 Інший остеомієліт, 

кисть 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.85 Інший остеомієліт, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.86 Інший остеомієліт, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.87 Інший остеомієліт, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.88 Інший остеомієліт, 

інші локалізації 

M86 Остеомієліт M86.8 Інший остеомієліт M86.89 Інший остеомієліт, 
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локалізація 

неуточнена 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.90 Остеомієліт, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.91 Остеомієліт, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.92 Остеомієліт, 

неуточнений, 

плече 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.93 Остеомієліт, 

неуточнений, 

передпліччя 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.94 Остеомієліт, 

неуточнений, 

кисть 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.95 Остеомієліт, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.96 Остеомієліт, 

неуточнений, 

гомілка 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.97 Остеомієліт, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.98 Остеомієліт, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M86 Остеомієліт M86.9 Остеомієліт, 

неуточнений 

M86.99 Остеомієліт, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.00 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.01 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, ділянка 

плеча 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.02 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, плече 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.03 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, 

передпліччя 
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M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.04 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, кисть 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.05 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, ділянка 

таза та стегно 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.06 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, гомілка 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.07 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.08 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.0 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки 

M87.09 Ідіопатичний 

асептичний некроз 

кістки, локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.10 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.11 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

плеча 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.12 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, плече 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.13 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

передпліччя 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.14 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, кисть 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.15 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

таза та стегно 
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M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.16 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, гомілка 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.17 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.18 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.1 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими засобами 

M87.19 Остеонекроз, 

спричинений 

лікарськими 

засобами, 

локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.20 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, 

множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.21 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, ділянка 

плеча 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.22 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, плече 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.23 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, 

передпліччя 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.24 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, кисть 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.25 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, ділянка 

таза та стегно 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.26 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 
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травмою, гомілка 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.27 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.28 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.2 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною травмою 

M87.29 Остеонекроз, 

спричинений 

перенесеною 

травмою, 

локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.30 Інший вторинний 

остеонекроз, 

множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.31 Інший вторинний 

остеонекроз, 

ділянка плеча 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.32 Інший вторинний 

остеонекроз, плече 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.33 Інший вторинний 

остеонекроз, 

передпліччя 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.34 Інший вторинний 

остеонекроз, кисть 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.35 Інший вторинний 

остеонекроз, 

ділянка таза та 

стегно 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.36 Інший вторинний 

остеонекроз, 

гомілка 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.37 Інший вторинний 

остеонекроз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.38 Інший вторинний 

остеонекроз, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.3 Інший вторинний 

остеонекроз 

M87.39 Інший вторинний 

остеонекроз, 

локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.80 Інший 
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остеонекроз, 

множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.81 Інший 

остеонекроз, 

ділянка плеча 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.82 Інший 

остеонекроз, плече 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.83 Інший 

остеонекроз, 

передпліччя 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.84 Інший 

остеонекроз, кисть 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.85 Інший 

остеонекроз, 

ділянка таза та 

стегно 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.86 Інший 

остеонекроз, 

гомілка 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.87 Інший 

остеонекроз, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.88 Інший 

остеонекроз, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.8 Інший остеонекроз M87.89 Інший 

остеонекроз, 

локалізація 

неуточнена 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.90 Остеонекроз, 

неуточнений, 

множинні 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.91 Остеонекроз, 

неуточнений, 

ділянка плеча 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.92 Остеонекроз, 

неуточнений, 

плече 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.93 Остеонекроз, 

неуточнений, 

передпліччя 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.94 Остеонекроз, 

неуточнений, 

кисть 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.95 Остеонекроз, 

неуточнений, 

ділянка таза та 

стегно 
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M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.96 Остеонекроз, 

неуточнений, 

гомілка 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.97 Остеонекроз, 

неуточнений, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.98 Остеонекроз, 

неуточнений, інші 

локалізації 

M87 Остеонекроз M87.9 Остеонекроз, 

неуточнений 

M87.99 Остеонекроз, 

неуточнений, 

локалізація 

неуточнена 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.0 Ураження кісток 

черепа при хворобі 

Педжета 

- - 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.80 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, 

множинні 

локалізації 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.81 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, ділянка 

плеча 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.82 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, плече 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.83 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, 

передпліччя 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.84 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, кисть 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.85 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, ділянка 

таза та стегно 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.86 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, гомілка 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.87 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.8 Ураження інших кісток 

при хворобі Педжета 

M88.88 Ураження інших 

кісток при хворобі 

Педжета, інші 
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локалізації 

M88 Хвороба Педжета 

(кісток) 

[деформуючий остеїт] 

M88.9 Хвороба Педжета 

(кісток), неуточнена 

- - 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.00 Алгонейродистро

фія, множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.01 Алгонейродистро

фія, ділянка плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.02 Алгонейродистро

фія, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.03 Алгонейродистро

фія, передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.04 Алгонейродистро

фія, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.05 Алгонейродистро

фія, ділянка таза 

та стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.06 Алгонейродистро

фія, гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.07 Алгонейродистро

фія, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.08 Алгонейродистро

фія, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.0 Алгонейродистрофія M89.09 Алгонейродистро

фія, локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.10 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, 

множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.11 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, ділянка 

плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.12 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.13 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.14 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.15 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, ділянка 
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таза та стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.16 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.17 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.18 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.1 Передчасне зрощення 

епіфіза з діафізом 

M89.19 Передчасне 

зрощення епіфіза з 

діафізом, 

локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.20 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.21 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, ділянка 

плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.22 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.23 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.24 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.25 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, ділянка 

таза та стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.26 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.27 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.28 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, інші 

локалізації 
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M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.2 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки 

M89.29 Інші порушення 

розвитку та росту 

кістки, локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.30 Гіпертрофія 

кісток, множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.31 Гіпертрофія 

кісток, ділянка 

плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.32 Гіпертрофія 

кісток, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.33 Гіпертрофія 

кісток, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.34 Гіпертрофія 

кісток, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.35 Гіпертрофія 

кісток, ділянка 

таза та стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.36 Гіпертрофія 

кісток, гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.37 Гіпертрофія 

кісток, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.38 Гіпертрофія 

кісток, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.3 Гіпертрофія кісток M89.39 Гіпертрофія 

кісток, локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.40 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.41 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

ділянка плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.42 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.43 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.44 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 
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кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.45 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

ділянка таза та 

стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.46 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.47 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.48 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

інші локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.4 Інша гіпертрофічна 

остеоартропатія 

M89.49 Інша 

гіпертрофічна 

остеоартропатія, 

локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.50 Остеоліз, 

множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.51 Остеоліз, ділянка 

плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.52 Остеоліз, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.53 Остеоліз, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.54 Остеоліз, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.55 Остеоліз, ділянка 

таза та стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.56 Остеоліз, гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.57 Остеоліз, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.58 Остеоліз, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.5 Остеоліз M89.59 Остеоліз, 

локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.60 Остеопатія після 

поліомієліту, 

множинні 

локалізації 
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M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.61 Остеопатія після 

поліомієліту, 

ділянка плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.62 Остеопатія після 

поліомієліту, 

плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.63 Остеопатія після 

поліомієліту, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.64 Остеопатія після 

поліомієліту, 

кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.65 Остеопатія після 

поліомієліту, 

ділянка таза та 

стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.66 Остеопатія після 

поліомієліту, 

гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.67 Остеопатія після 

поліомієліту, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.68 Остеопатія після 

поліомієліту, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.6 Остеопатія після 

поліомієліту 

M89.69 Остеопатія після 

поліомієліту, 

локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.80 Інші уточнені 

ураження кісток, 

множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.81 Інші уточнені 

ураження кісток, 

ділянка плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.82 Інші уточнені 

ураження кісток, 

плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.83 Інші уточнені 

ураження кісток, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.84 Інші уточнені 

ураження кісток, 

кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.85 Інші уточнені 

ураження кісток, 

ділянка таза та 

стегно 

M89 Інші ушкодження M89.8 Інші уточнені ураження M89.86 Інші уточнені 
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кісток кісток ураження кісток, 

гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.87 Інші уточнені 

ураження кісток, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.88 Інші уточнені 

ураження кісток, 

інші локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.8 Інші уточнені ураження 

кісток 

M89.89 Інші уточнені 

ураження кісток, 

локалізація 

неуточнена 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.90 Ураження кісток, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.91 Ураження кісток, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.92 Ураження кісток, 

неуточнене, плече 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.93 Ураження кісток, 

неуточнене, 

передпліччя 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.94 Ураження кісток, 

неуточнене, кисть 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.95 Ураження кісток, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.96 Ураження кісток, 

неуточнене, 

гомілка 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.97 Ураження кісток, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.98 Ураження кісток, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M89 Інші ушкодження 

кісток 

M89.9 Ураження кісток, 

неуточнене 

M89.99 Ураження кісток, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.00 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при M90.0 Туберкульоз кісток M90.01 Туберкульоз 
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хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

(A18.0 †) кісток (A18.0 †), 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.02 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.03 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.04 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.05 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.06 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.07 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.08 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

інші локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.0 Туберкульоз кісток 

(A18.0 †) 

M90.09 Туберкульоз 

кісток (A18.0 †), 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.10 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.11 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

M90.12 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 
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інших рубриках інших рубриках класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.13 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.14 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.15 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.16 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.17 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.18 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.1 Періостит при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.19 Періостит при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.20 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 
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інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.21 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.22 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.23 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.24 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.25 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.26 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.27 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.28 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 
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інші локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.2 Остеопатія при інших 

інфекційних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.29 Остеопатія при 

інших інфекційних 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.30 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.31 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.32 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.33 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.34 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.35 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.36 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.37 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.38 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

інші локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.3 Остеонекроз при 

декомпресійній хворобі 

(T70.3 †) 

M90.39 Остеонекроз при 

декомпресійній 

хворобі (T70.3 †), 

локалізація 
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неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.40 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.41 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.42 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.43 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.44 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.45 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.46 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.47 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.48 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), інші 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.4 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †) 

M90.49 Остеонекроз, 

спричинений 

гемоглобінопатією 

(D50-D64 †), 
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локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.50 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.51 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.52 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.53 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.54 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.55 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.56 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.57 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.58 Остеонекроз при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

M90.5 Остеонекроз при інших 

хворобах, 

M90.59 Остеонекроз при 

інших хворобах, 
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класифікованих в 

інших рубриках 

класифікованих в 

інших рубриках 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.60 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.61 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.62 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.63 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.64 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.65 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.66 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.67 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

(C00-D48 †) 

M90.68 Деформуючий 

остеїт при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), інші 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

M90.6 Деформуючий остеїт 

при новоутвореннях 

M90.69 Деформуючий 

остеїт при 
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класифікованих в 

інших рубриках 

(C00-D48 †) новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.70 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.71 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.72 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.73 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.74 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.75 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.76 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.77 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

D48 †) 

M90.78 Перелом кісток 

при 

новоутвореннях 

(C00-D48 †), інші 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

M90.7 Перелом кісток при 

новоутвореннях (C00-

M90.79 Перелом кісток 

при 
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класифікованих в 

інших рубриках 

D48 †) новоутвореннях 

(C00-D48 †), 

локалізація 

неуточнена 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.80 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

множинні 

локалізації 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.81 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка плеча 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.82 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

плече 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.83 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

передпліччя 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.84 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

кисть 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.85 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка таза та 

стегно 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.86 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

гомілка 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.87 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.88 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

інші локалізації 
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M90 Остеопатії при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.8 Остеопатія при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

M90.89 Остеопатія при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках, 

локалізація 

неуточнена 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.0 Ювенільний 

остеохондроз таза 

- - 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.1 Ювенільний 

остеохондроз голівки 

стегнової кістки [Легга-

Кальве-Пертеса] 

- - 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.2 Остеохондропатія 

голівки стегнової 

кістки 

- - 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.3 Псевдококсалгія - - 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.8 Інший ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

- - 

M91 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза 

M91.9 Ювенільний 

остеохондроз стегна та 

таза, неуточнений 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.0 Ювенільний 

остеохондроз плечової 

кістки 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.1 Ювенільний 

остеохондроз 

променевої та ліктьової 

кісток 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.2 Ювенільний 

остеохондроз кисті 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.3 Інший ювенільний 

остеохондроз верхньої 

кінцівки 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.4 Ювенільний 

остеохондроз 

надколінка 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.5 Ювенільний 

остеохондроз 

великогомілкової та 

малогомілкової кісток 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.6 Ювенільний 

остеохондроз 

передплесна 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.7 Ювенільний 

остеохондроз плесна 

- - 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.8 Інший уточнений 

ювенільний 

остеохондроз 

- - 



683 
 

M92 Інший ювенільний 

остеохондроз 

M92.9 Ювенільний 

остеохондроз, 

неуточнений 

- - 

M93 Інші остеохондропатії M93.0 Зміщення верхнього 

епіфіза стегнової кістки 

(нетравматичне) 

- - 

M93 Інші остеохондропатії M93.1 Хвороба Кінбека у 

дорослих 

- - 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.20 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

множинні 

локалізації 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.21 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

ділянка плеча 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.22 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

плече 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.23 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

передпліччя 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.24 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

кисть 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.25 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

ділянка таза та 

стегно 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.26 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

гомілка 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.27 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M93 Інші остеохондропатії M93.2 Остеохондрит 

розшаровуючий 

M93.29 Остеохондрит 

розшаровуючий, 

локалізація 

неуточнена 

M93 Інші остеохондропатії M93.8 Інші уточнені 

остеохондропатії 

- - 

M93 Інші остеохондропатії M93.9 Остеохондропатія, 

неуточнена 

- - 

M94 Інші ураження хряща M94.0 Синдром хрящових 

реберних сполучень 

[Тітце] 

- - 

M94 Інші ураження хряща M94.1 Рецидивуючий 

поліхондрит 

- - 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.20 Хондромаляція, 

множинні 

локалізації 
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M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.21 Хондромаляція, 

ділянка плеча 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.22 Хондромаляція, 

плече 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.23 Хондромаляція, 

передпліччя 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.24 Хондромаляція, 

кисть 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.25 Хондромаляція, 

ділянка таза та 

стегно 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.26 Хондромаляція, 

гомілка 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.27 Хондромаляція, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.28 Хондромаляція, 

інші локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.2 Хондромаляція M94.29 Хондромаляція, 

локалізація 

неуточнена 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.30 Хондроліз, 

множинні 

локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.31 Хондроліз, ділянка 

плеча 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.32 Хондроліз, плече 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.33 Хондроліз, 

передпліччя 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.34 Хондроліз, кисть 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.35 Хондроліз, ділянка 

таза та стегно 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.36 Хондроліз, 

гомілка 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.37 Хондроліз, ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.38 Хондроліз, інші 

локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.3 Хондроліз M94.39 Хондроліз, 

локалізація 

неуточнена 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.80 Інші уточнені 

ураження хряща, 

множинні 

локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.81 Інші уточнені 

ураження хряща, 

ділянка плеча 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.82 Інші уточнені 

ураження хряща, 
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плече 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.83 Інші уточнені 

ураження хряща, 

передпліччя 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.84 Інші уточнені 

ураження хряща, 

кисть 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.85 Інші уточнені 

ураження хряща, 

ділянка таза та 

стегно 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.86 Інші уточнені 

ураження хряща, 

гомілка 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.87 Інші уточнені 

ураження хряща, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.88 Інші уточнені 

ураження хряща, 

інші локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.8 Інші уточнені ураження 

хряща 

M94.89 Інші уточнені 

ураження хряща, 

локалізація 

неуточнена 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.90 Ураження хряща, 

неуточнене, 

множинні 

локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.91 Ураження хряща, 

неуточнене, 

ділянка плеча 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.92 Ураження хряща, 

неуточнене, плече 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.93 Ураження хряща, 

неуточнене, 

передпліччя 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.94 Ураження хряща, 

неуточнене, кисть 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.95 Ураження хряща, 

неуточнене, 

ділянка таза та 

стегно 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.96 Ураження хряща, 

неуточнене, 

гомілка 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.97 Ураження хряща, 

неуточнене, 

ділянка 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.98 Ураження хряща, 

неуточнене, інші 

локалізації 

M94 Інші ураження хряща M94.9 Ураження хряща, 

неуточнене 

M94.99 Ураження хряща, 

неуточнене, 

локалізація 

неуточнена 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.0 Набута деформація 

носа 

- - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.1 Деформація вушної 

раковини, зумовлена 

травмою (вухо у 

вигляді кольорової 

капусти) 

- - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.2 Інша набута 

деформація голови 

- - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.3 Набута деформація шиї - - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.4 Набута деформація 

грудної клітки та ребер 

- - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.5 Набута деформація таза - - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.8 Інші уточнені набуті 

деформації кістково-

м'язової системи 

- - 

M95 Інші набуті 

деформації кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

M95.9 Набута деформація 

кістково-м'язової 

системи, неуточнена 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.0 Псевдоартроз після 

спондилодезу або 

артродезу 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.1 Постламінектомічний 

синдром, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 
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M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.2 Пострадіаційний кіфоз - - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.3 Постламінектомічний 

кіфоз 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.4 Постхірургічний 

лордоз 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.5 Пострадіаційний 

сколіоз 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.6 Перелом кістки після 

закріплення 

ортопедичного 

імплантату, протеза 

суглоба чи кісткової 

пластини 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.7 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур кістково-

м'язової системи під 

час проведення 

медичної процедури 

M96.71 Післяпроцедурне 

кістково-м'язове 

порушення, 

неуточнене 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.7 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур кістково-

м'язової системи під 

час проведення 

медичної процедури 

M96.72 Випадковий 

прокол і розріз 

сухожилля під час 

проведення 

медичної 

процедури 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.7 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур кістково-

м'язової системи під 

час проведення 

медичної процедури 

M96.73 Випадковий 

прокол і розріз 

зв'язок під час 

проведення 

медичної 

процедури 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

M96.7 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур кістково-

м'язової системи під 

час проведення 

M96.74 Випадковий 

прокол і розріз 

хряща під час 

проведення 

медичної 
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рубриках медичної процедури процедури 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.7 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур кістково-

м'язової системи під 

час проведення 

медичної процедури 

M96.79 Випадковий 

прокол і розріз 

органів або 

структур кістково-

м'язової системи 

під час проведення 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.8 Інші інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

кістково-м'язові 

порушення 

- - 

M96 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M96.9 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

кістково-м'язове 

порушення, неуточнене 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.0 Сегментна та 

соматична дисфункція 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.1 Підвивиховий 

комплекс 

(вертебральний) 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.2 Стеноз нервового 

каналу внаслідок 

підвивиху 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.3 Кістковий стеноз 

неврального каналу 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.4 Стеноз сполучної 

тканини неврального 

каналу 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.5 Стеноз міжхребцевих 

дисків неврального 

каналу 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.6 Кістковий та 

підвивиховий стеноз 

міжхребцевого отвору 

- - 

M99 Біомеханічні M99.7 Стеноз сполучної - - 
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ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

тканини та диска 

міжхребцевого отвору 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.8 Інші біомеханічні 

ушкодження 

- - 

M99 Біомеханічні 

ушкодження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

M99.9 Біомеханічне 

ушкодження, 

неуточнене 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.0 Гострий нефритичний 

синдром, Незначні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.1 Гострий нефритичний 

синдром, Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.2 Гострий нефритичний 

синдром, Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.3 Гострий нефритичний 

синдром, Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.4 Гострий нефритичний 

синдром, Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.5 Гострий нефритичний 

синдром, Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.6 Гострий нефритичний 

синдром, Хвороба 

щільного осаду 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.7 Гострий нефритичний 

синдром, Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.8 Гострий нефритичний 

синдром, Інші хвороби 

- - 

N00 Гострий нефритичний 

синдром 

N00.9 Гострий нефритичний 

синдром, Неуточнені 

зміни 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

N01.0 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

- - 
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нефритичний синдром Незначні гломерулярні 

ушкодження 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.1 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.2 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.3 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.4 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.5 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.6 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Хвороба щільного 

осаду 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.7 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.8 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Інші хвороби 

- - 

N01 Швидко 

прогресуючий 

нефритичний синдром 

N01.9 Швидко прогресуючий 

нефритичний синдром, 

Неуточнені зміни 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.0 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Незначні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.1 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Осередкові 

та сегментарні 

- - 
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гломерулярні 

ушкодження 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.2 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.3 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.4 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.5 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.6 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Хвороба 

щільного осаду 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.7 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.8 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Інші 

хвороби 

- - 

N02 Рецидивуюча та стійка 

гематурія 

N02.9 Рецидивуюча та стійка 

гематурія, Неуточнені 

зміни 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.0 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Незначні гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.1 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.2 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.3 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мезангіальний 

- - 
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проліферативний 

гломерулонефрит 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.4 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.5 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.6 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Хвороба щільного 

осаду 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.7 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.8 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Інші хвороби 

- - 

N03 Хронічний 

нефритичний синдром 

N03.9 Хронічний 

нефритичний синдром, 

Неуточнені зміни 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.0 Нефротичний синдром, 

Незначні гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.1 Нефротичний синдром, 

Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.2 Нефротичний синдром, 

Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.3 Нефротичний синдром, 

Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.4 Нефротичний синдром, 

Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.5 Нефротичний синдром, 

Дифузний 

- - 
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мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

N04 Нефротичний синдром N04.6 Нефротичний синдром, 

Хвороба щільного 

осаду 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.7 Нефротичний синдром, 

Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.8 Нефротичний синдром, 

Інші хвороби 

- - 

N04 Нефротичний синдром N04.9 Нефротичний синдром, 

Неуточнені зміни 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.0 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Незначні гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.1 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.2 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.3 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.4 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.5 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.6 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Хвороба щільного 

осаду 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.7 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Дифузний 

- - 
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серпоподібний 

гломерулонефрит 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.8 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Інші хвороби 

- - 

N05 Неуточнений 

нефритичний синдром 

N05.9 Неуточнений 

нефритичний синдром , 

Неуточнені зміни 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.0 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Незначні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.1 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Осередкові 

та сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.2 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.3 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.4 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.5 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Дифузний 

мезангіокапілярний 

гломерулонефрит 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.6 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Хвороба 

щільного осаду 

- - 
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N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.7 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.8 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Інші 

хвороби 

- - 

N06 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням 

N06.9 Ізольована протеїнурія 

з уточненим 

морфологічним 

ураженням, Неуточнені 

зміни 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.0 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Незначні гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.1 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Осередкові та 

сегментарні 

гломерулярні 

ушкодження 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.2 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Дифузний 

мембранозний 

гломерулонефрит 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.3 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Дифузний 

мезангіальний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.4 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Дифузний 

ендокапілярний 

проліферативний 

гломерулонефрит 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.5 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Дифузний 

мезангіокапілярний 

- - 
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гломерулонефрит 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.6 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Хвороба щільного 

осаду 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.7 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Дифузний 

серпоподібний 

гломерулонефрит 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.8 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, Інші 

хвороби 

- - 

N07 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

N07.9 Спадкова нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках, 

Неуточнені зміни 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.0 Гломерулярні 

ураження при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.1 Гломерулярні 

ураження при 

новоутвореннях 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.2 Гломерулярні 

ураження при хворобах 

крові та імунних 

порушеннях 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.4 Гломерулярні 

ураження при інших 

ендокринних, 

аліментарних та 

метаболічних 

захворюваннях 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.5 Гломерулярні 

ураження при 

системних хворобах 

сполучної тканини 

- - 

N08 Гломерулярні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N08.8 Гломерулярні 

ураження при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 
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N10 Гострий 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

- - - - 

N11 Хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

N11.0 Необструктивний 

хронічний пієлонефрит, 

пов'язаний з 

рефлюксом 

- - 

N11 Хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

N11.1 Хронічний 

обструктивний 

пієлонефрит 

- - 

N11 Хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

N11.8 Інший хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

- - 

N11 Хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит 

N11.9 Хронічний 

тубулоінтерстиціальни

й нефрит, неуточнений 

- - 

N12 Тубулоінтерстиціальн

ий нефрит, не 

уточнений як гострий 

або хронічний 

- - - - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.0 Гідронефроз з 

обструкцією мисково-

сечовідного з'єднання 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.1 Гідронефроз зі 

стриктурою сечовода, 

не класифікований в 

інших рубриках 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.2 Гідронефроз з 

калькульозною 

обструкцією нирки та 

сечовода 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.3 Інший та неуточнений 

гідронефроз 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.4 Гідроуретер - - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.5 Перегинання та 

стриктура сечовода без 

гідронефрозу 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.6 Піонефроз - - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.7 Уропатія, пов'язана з 

міхурово-сечовідним 

рефлюксом 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.8 Інша обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

- - 

N13 Обструктивна 

уропатія та рефлюкс-

уропатія 

N13.9 Обструктивна уропатія 

та рефлюкс-уропатія, 

неуточнена 

- - 
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N14 Тубулоінтерстиціальні 

та тубулярні 

ураження, спричинені 

лікарськими засобами 

та важкими металами 

N14.0 Нефропатія, 

спричинена 

анальгетиками 

- - 

N14 Тубулоінтерстиціальні 

та тубулярні 

ураження, спричинені 

лікарськими засобами 

та важкими металами 

N14.1 Нефропатія, 

спричинена іншими 

лікарськими засобами, 

медичними 

препаратами або 

біологічно активними 

речовинами 

- - 

N14 Тубулоінтерстиціальні 

та тубулярні 

ураження, спричинені 

лікарськими засобами 

та важкими металами 

N14.2 Нефропатія, 

спричинена 

неуточненими 

лікарськими засобами, 

медичними 

препаратами або 

біологічно активними 

речовинами 

- - 

N14 Тубулоінтерстиціальні 

та тубулярні 

ураження, спричинені 

лікарськими засобами 

та важкими металами 

N14.3 Нефропатія, 

спричинена важкими 

металами 

- - 

N14 Тубулоінтерстиціальні 

та тубулярні 

ураження, спричинені 

лікарськими засобами 

та важкими металами 

N14.4 Токсична нефропатія, 

не класифікована в 

інших рубриках 

- - 

N15 Інші 

тубулоінтерстиціальні 

хвороби нирок 

N15.0 Балканська нефропатія - - 

N15 Інші 

тубулоінтерстиціальні 

хвороби нирок 

N15.1 Абсцеси нирки та 

перинефральної 

клітковини 

- - 

N15 Інші 

тубулоінтерстиціальні 

хвороби нирок 

N15.8 Інші уточнені 

тубулоінтерстиціальні 

хвороби нирок 

- - 

N15 Інші 

тубулоінтерстиціальні 

хвороби нирок 

N15.9 Тубулоінтерстиціальна 

хвороба нирок, 

неуточнена 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.0 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

N16.1 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

новоутвореннях 

- - 
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інших рубриках 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.2 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

хворобах крові та 

порушеннях з 

залученням імунного 

механізму 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.3 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

порушенні обміну 

речовин 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.4 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

системних хворобах 

сполучної тканини 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.5 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

відторгненні 

трансплантата (T86.-†) 

- - 

N16 Ниркові 

тубулоінтерстиціальні 

порушення при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N16.8 Тубулоінтерстиціальні 

ураження нирок при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N17 Гостра ниркова 

недостатність 

N17.0 Гостра ниркова 

недостатність з 

тубулярним некрозом 

- - 

N17 Гостра ниркова 

недостатність 

N17.1 Гостра ниркова 

недостатність з гострим 

кортикальним 

некрозом 

- - 

N17 Гостра ниркова 

недостатність 

N17.2 Гостра ниркова 

недостатність з 

медулярним некрозом 

- - 

N17 Гостра ниркова 

недостатність 

N17.8 Інша гостра ниркова 

недостатність 

- - 

N17 Гостра ниркова 

недостатність 

N17.9 Гостра ниркова 

недостатність, 

неуточнена 

- - 

N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.1 Хронічна хвороба 

нирок, стадія 1 

- - 

N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.2 Хронічна хвороба 

нирок, стадія 2 

- - 

N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.3 Хронічна хвороба 

нирок, стадія 3 

- - 
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N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.4 Хронічна хвороба 

нирок, стадія 4 

- - 

N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.5 Хронічна хвороба 

нирок, стадія 5 

- - 

N18 Хронічна хвороба 

нирок 

N18.9 Хронічна хвороба 

нирок, неуточнена 

- - 

N19 Неуточнена ниркова 

недостатність 

- - - - 

N20 Камені нирки та 

сечовода 

N20.0 Камені нирки - - 

N20 Камені нирки та 

сечовода 

N20.1 Камені сечовода - - 

N20 Камені нирки та 

сечовода 

N20.2 Камені нирки з 

каменями сечовода 

- - 

N20 Камені нирки та 

сечовода 

N20.9 Сечові камені, 

неуточнені 

- - 

N21 Камені нижнього 

відділу сечових 

шляхів 

N21.0 Камені в сечовому 

міхурі 

- - 

N21 Камені нижнього 

відділу сечових 

шляхів 

N21.1 Камені в сечівнику - - 

N21 Камені нижнього 

відділу сечових 

шляхів 

N21.8 Камені в інших нижніх 

відділах сечових 

шляхів 

- - 

N21 Камені нижнього 

відділу сечових 

шляхів 

N21.9 Камені в нижніх 

відділах сечових 

шляхів, неуточнені 

- - 

N22 Камені сечового 

тракту при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N22.0 Сечові камені при 

шистосомозі 

[більгарціозі] (B65.- †) 

- - 

N22 Камені сечового 

тракту при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N22.8 Камені сечових шляхів 

при інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N23 Неуточнена ниркова 

колька 

- - - - 

N25 Порушення внаслідок 

дисфункції канальців 

нирки 

N25.0 Ниркова 

остеодистрофія 

- - 

N25 Порушення внаслідок 

дисфункції канальців 

нирки 

N25.1 Нефрогенний 

нецукровий діабет 

- - 

N25 Порушення внаслідок 

дисфункції канальців 

нирки 

N25.8 Інші ураження 

внаслідок дисфункції 

канальців нирок 

- - 

N25 Порушення внаслідок 

дисфункції канальців 

нирки 

N25.9 Порушення внаслідок 

дисфункції канальців 

нирок, неуточнене 

- - 

N26 Зморщена нирка 

неуточненого ґенезу 

- - - - 



701 
 

N27 Мала нирка невідомої 

етіології 

N27.0 Мала нирка, однобічна - - 

N27 Мала нирка невідомої 

етіології 

N27.1 Мала нирка, двобічна - - 

N27 Мала нирка невідомої 

етіології 

N27.9 Мала нирка, 

неуточнена 

- - 

N28 Інші хвороби нирки та 

сечовода, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N28.0 Ішемія та інфаркт 

нирки 

- - 

N28 Інші хвороби нирки та 

сечовода, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N28.1 Кіста нирки - - 

N28 Інші хвороби нирки та 

сечовода, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N28.8 Інші уточнені хвороби 

нирки та сечовода 

- - 

N28 Інші хвороби нирки та 

сечовода, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N28.9 Хвороба нирки та 

сечовода, неуточнена 

- - 

N29 Інші ураження нирки 

та сечовода при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N29.0 Пізній сифіліс нирки 

(A52.7 †) 

- - 

N29 Інші ураження нирки 

та сечовода при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N29.1 Інші ураження нирки та 

сечовода при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N29 Інші ураження нирки 

та сечовода при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N29.8 Інші ураження нирки та 

сечовода при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N30 Цистит N30.0 Гострий цистит - - 

N30 Цистит N30.1 Інтерстиціальний 

цистит (хронічний) 

- - 

N30 Цистит N30.2 Інший хронічний 

цистит 

- - 

N30 Цистит N30.3 Тригоніт - - 

N30 Цистит N30.4 Променевий цистит - - 

N30 Цистит N30.8 Інший цистит - - 

N30 Цистит N30.9 Цистит, неуточнений - - 

N31 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

N31.0 Незагальмований 

сечовий міхур, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 
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N31 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

N31.1 Рефлекторна 

невропатія сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N31 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

N31.2 Нейрогенна слабкість 

сечового міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N31 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

N31.8 Інша нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура 

- - 

N31 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, не 

класифікована в інших 

рубриках 

N31.9 Нервово-м'язова 

дисфункція сечового 

міхура, неуточнена 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.0 Обструкція шийки 

сечового міхура 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.1 Міхурово-кишковий 

свищ [нориця] 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.2 Міхуровий свищ 

[нориця], не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.3 Дивертикул сечового 

міхура 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.4 Розрив сечового 

міхура, 

нетравматичний 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.8 Інші уточнені ураження 

сечового міхура 

- - 

N32 Інші ураження 

сечового міхура 

N32.9 Ураження сечового 

міхура, неуточнене 

- - 

N33 Ураження сечового 

міхура при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N33.0 Туберкульозний цистит 

(A18.l †) 

- - 

N33 Ураження сечового 

міхура при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N33.8 Ураження сечового 

міхура при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N34 Уретрит та 

уретральний синдром 

N34.0 Уретральний абсцес - - 

N34 Уретрит та 

уретральний синдром 

N34.1 Неспецифічний 

уретрит 

- - 

N34 Уретрит та 

уретральний синдром 

N34.2 Інший уретрит - - 
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N34 Уретрит та 

уретральний синдром 

N34.3 Уретральний синдром, 

неуточнений 

- - 

N35 Стриктура сечівника N35.0 Посттравматична 

стриктура сечівника 

- - 

N35 Стриктура сечівника N35.1 Постінфекційна 

стриктура сечівника, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N35 Стриктура сечівника N35.8 Інша стриктура 

сечівника 

- - 

N35 Стриктура сечівника N35.9 Стриктура сечівника, 

неуточнена 

- - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.0 Уретральний свищ 

[нориця] 

- - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.1 Уретральний 

дивертикул 

- - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.2 Уретральний карункул - - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.3 Пролапс слизової 

оболонки сечівника 

- - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.8 Інші уточнені хвороби 

сечівника 

- - 

N36 Інші хвороби 

сечівника 

N36.9 Хвороба сечівника, 

неуточнена 

- - 

N37 Ураження сечівника 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N37.0 Уретрит при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N37 Ураження сечівника 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N37.8 Інші розлади сечівника 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.0 Інфекція сечових 

шляхів неуточненої 

локалізації 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.1 Стійка протеїнурія, 

неуточнена 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.2 Ортостатична 

протеїнурія, 

неуточнена 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.3 Стресове мимовільне 

сечовипускання 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.4 Інше уточнене 

нетримання сечі 

- - 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.8 Інші уточнені хвороби 

сечовивідної системи 

N39.81 Біль у 

попереку/синдром 

гематурії 

N39 Інші розлади 

сечовивідної системи 

N39.8 Інші уточнені хвороби 

сечовивідної системи 

N39.88 Інші уточнені 

хвороби 

сечовивідної 

системи 

N39 Інші розлади N39.9 Хвороба сечовивідної - - 
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сечовивідної системи системи, неуточнена 

N40 Гіперплазія 

передміхурової залози 

- - - - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.0 Гострий простатит - - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.1 Хронічний простатит - - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.2 Абсцес передміхурової 

залози 

- - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.3 Простатоцистит - - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.8 Інші запальні хвороби 

передміхурової залози 

- - 

N41 Запальні хвороби 

передміхурової залози 

N41.9 Запальна хвороба 

передміхурової залози, 

неуточнена 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.0 Камінь передміхурової 

залози 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.1 Застій та крововилив в 

передміхурову залозу 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.2 Атрофія 

передміхурової залози 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.3 Дисплазія 

передміхурової залози 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.8 Інші уточнені хвороби 

передміхурової залози 

- - 

N42 Інші хвороби 

передміхурової залози 

N42.9 Хвороба 

передміхурової залози, 

неуточнена 

- - 

N43 Гідроцеле та 

сперматоцеле 

N43.0 Гідроцеле осумковане - - 

N43 Гідроцеле та 

сперматоцеле 

N43.1 Гідроцеле інфіковане - - 

N43 Гідроцеле та 

сперматоцеле 

N43.2 Інше гідроцеле - - 

N43 Гідроцеле та 

сперматоцеле 

N43.3 Гідроцеле, неуточнене - - 

N43 Гідроцеле та 

сперматоцеле 

N43.4 Сперматоцеле - - 

N44 Перекручування яєчка - - - - 

N45 Орхіт та епідидиміт N45.0 Орхіт, епідидиміт та 

епідидимоорхіт з 

абсцесом 

- - 

N45 Орхіт та епідидиміт N45.9 Орхіт, епідидиміт та 

епідидимоорхіт без 

абсцесу 

- - 

N46 Чоловіче безпліддя - - - - 

N47 Надмірна крайня 

плоть, фімоз та 

парафімоз 

- - - - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.0 Лейкоплакія статевого 

члена 

- - 
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N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.1 Баланопостит - - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.2 Інші запальні хвороби 

статевого члена 

- - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.3 Пріапізм - - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.4 Імпотенція органічного 

походження 

- - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.5 Виразка статевого 

члена 

- - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.6 Пластична індурація 

статевого члена 

- - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.8 Інші уточнені хвороби 

статевого члена 

- - 

N48 Інші хвороби 

статевого члена 

N48.9 Хвороба статевого 

члена, неуточнена 

- - 

N49 Запальні хвороби 

чоловічих статевих 

органів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N49.0 Запальні хвороби 

сім'яного пухирця 

- - 

N49 Запальні хвороби 

чоловічих статевих 

органів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N49.1 Запальні хвороби 

сім'яного канатика, 

піхвової оболонки 

яєчка та сім'явиносної 

протоки 

- - 

N49 Запальні хвороби 

чоловічих статевих 

органів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N49.2 Запальні хвороби 

мошонки 

- - 

N49 Запальні хвороби 

чоловічих статевих 

органів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N49.8 Запальні хвороби 

інших уточнених 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

N49 Запальні хвороби 

чоловічих статевих 

органів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

N49.9 Запальна хвороба 

неуточненого 

чоловічого статевого 

органа 

- - 

N50 Інші хвороби 

чоловічих статевих 

органів 

N50.0 Атрофія яєчка - - 

N50 Інші хвороби 

чоловічих статевих 

органів 

N50.1 Судинні розлади 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

N50 Інші хвороби 

чоловічих статевих 

органів 

N50.8 Інші уточнені хвороби 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

N50 Інші хвороби 

чоловічих статевих 

N50.9 Хвороба чоловічих 

статевих органів, 

- - 
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органів неуточнена 

N51 Ураження чоловічих 

статевих органів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N51.0 Ураження 

передміхурової залози 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N51 Ураження чоловічих 

статевих органів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N51.1 Ураження яєчок та їх 

придатків при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N51 Ураження чоловічих 

статевих органів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N51.2 Баланіт при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N51 Ураження чоловічих 

статевих органів при 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N51.8 Інші ураження 

чоловічих статевих 

органів при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.0 Солітарна кіста 

молочної залози 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.1 Дифузна кістозна 

мастопатія 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.2 Фіброаденоз молочної 

залози 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.3 Фібросклероз молочної 

залози 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.4 Ектазія проток 

молочної залози 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.8 Інші доброякісні 

дисплазії молочної 

залози 

- - 

N60 Доброякісна дисплазія 

молочної залози 

N60.9 Доброякісна дисплазія 

молочної залози, 

неуточнена 

- - 

N61 Запальні хвороби 

молочної залози 

- - - - 

N62 Гіпертрофія молочної 

залози 

- - - - 

N63 Неуточнене утворення 

в молочній залозі 

- - - - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.0 Тріщина та свищ 

[нориця] соска 

- - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.1 Жировий некроз 

молочної залози 

- - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.2 Атрофія молочної 

залози 

- - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.3 Галакторея, не 

пов'язана з пологами 

- - 

N64 Інші хвороби N64.4 Мастодинія - - 
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молочної залози 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.5 Інші ознаки та 

симптоми, що 

стосуються молочної 

залози 

- - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.8 Інші уточнені ураження 

молочної залози 

- - 

N64 Інші хвороби 

молочної залози 

N64.9 Ураження молочної 

залози, неуточнене 

- - 

N70 Сальпінгіт та оофорит N70.0 Гострий сальпінгіт та 

оофорит 

- - 

N70 Сальпінгіт та оофорит N70.1 Хронічний сальпінгіт 

та оофорит 

- - 

N70 Сальпінгіт та оофорит N70.9 Сальпінгіт та оофорит, 

неуточнені 

- - 

N71 Запальне 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N71.0 Гостре запальне 

захворювання матки 

- - 

N71 Запальне 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N71.1 Хронічне запальне 

захворювання матки 

- - 

N71 Запальне 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N71.9 Запальне захворювання 

матки, неуточнене 

- - 

N72 Запальне 

захворювання шийки 

матки 

- - - - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.0 Гострий параметрит та 

тазовий целюліт 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.1 Хронічний параметрит 

та тазовий целюліт 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.2 Неуточнений 

параметрит та тазовий 

целюліт 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.3 Гострий тазовий 

перитоніт у жінок 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.4 Хронічний тазовий 

перитоніт у жінок 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.5 Тазовий перитоніт у 

жінок, неуточнений 

- - 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.6 Тазові перитонеальні 

спайки у жінок 

- - 

N73 Інші запальні N73.8 Інші уточнені запальні - - 



708 
 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73 Інші запальні 

захворювання органів 

малого таза у жінок 

N73.9 Запальне захворювання 

органів малого таза у 

жінок, неуточнена 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.0 Туберкульозна 

інфекція шийки матки 

(A18.1 †) 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.1 Запальні хвороби 

органів малого таза у 

жінок туберкульозної 

етіології (A18.1 †) 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.2 Запальні хвороби 

органів малого таза у 

жінок, спричинені 

сифілісом (A51.4 †, 

A52.7 †) 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.3 Гонококові запальні 

хвороби органів малого 

таза у жінок (A54.2 †) 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.4 Запальні хвороби 

органів малого таза у 

жінок, спричинені 

хламідіями (A56.1 †) 

- - 

N74 Запальні ураження 

органів малого таза у 

жінок при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N74.8 Запальні хвороби 

органів малого таза у 

жінок при інших 

хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N75 Хвороби бартолінової 

залози 

N75.0 Кіста бартолінової 

залози 

- - 

N75 Хвороби бартолінової 

залози 

N75.1 Абсцес бартолінової 

залози 

- - 

N75 Хвороби бартолінової 

залози 

N75.8 Інші хвороби 

бартолінової залози 

- - 

N75 Хвороби бартолінової 

залози 

N75.9 Хвороба бартолінової 

залози, неуточнена 

- - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.0 Гострий вагініт - - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.1 Підгострий та 

хронічний вагініт 

- - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.2 Гострий вульвіт - - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.3 Підгострий та 

хронічний вульвіт 

- - 
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N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.4 Абсцес вульви - - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.5 Виразка піхви - - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.6 Виразка вульви - - 

N76 Інше запалення піхви 

та вульви 

N76.8 Інші уточнені 

запалення піхви та 

вульви 

- - 

N77 Вульвовагінальні 

виразки та запалення 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N77.0 Виразка вульви при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N77 Вульвовагінальні 

виразки та запалення 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N77.1 Вагініт, вульвіт та 

вульвовагініт при 

інфекційних та 

паразитарних хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N77 Вульвовагінальні 

виразки та запалення 

при хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

N77.8 Виразки та запалення 

вульви та піхви при 

інших хворобах, 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

N80 Ендометріоз N80.0 Ендометріоз матки - - 

N80 Ендометріоз N80.1 Ендометріоз яєчника - - 

N80 Ендометріоз N80.2 Ендометріоз 

фаллопієвої труби 

- - 

N80 Ендометріоз N80.3 Ендометріоз тазової 

очеревини 

- - 

N80 Ендометріоз N80.4 Ендометріоз 

ректовагінальної 

перетинки та піхви 

- - 

N80 Ендометріоз N80.5 Ендометріоз кишок - - 

N80 Ендометріоз N80.6 Ендометріоз шкірного 

рубця 

- - 

N80 Ендометріоз N80.8 Інший ендометріоз - - 

N80 Ендометріоз N80.9 Ендометріоз, 

неуточнений 

- - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.0 Уретроцеле у жінок - - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.1 Цистоцеле - - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.2 Неповний матково-

вагінальний пролапс 

- - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.3 Повний матково-

вагінальний пролапс 

- - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.4 Матково-вагінальний 

пролапс, неуточнений 

- - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.5 Ентероцеле піхви - - 
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N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.6 Ректоцеле - - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.8 Інші форми 

генітального пролапсу 

у жінок 

- - 

N81 Генітальний пролапс у 

жінок 

N81.9 Генітальний пролапс у 

жінок, неуточнений 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.0 Міхурово-вагінальний 

свищ [нориця] 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.1 Інший свищ [нориця] 

жіночих сечостатевих 

шляхів 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.2 Свищ [нориця] піхвово-

тонкокишковий 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.3 Свищ [нориця] піхвово-

товстокишковий 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.4 Інший кишково-

генітальний свищ 

[нориця] у жінок 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.5 Генітально-шкірний 

свищ [нориця] у жінок 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.8 Інший свищ [нориця] 

жіночих статевих 

шляхів 

- - 

N82 Свищ [нориця] 

статевих органів у 

жінок 

N82.9 Свищ [нориця] жіночих 

статевих шляхів, 

неуточнена 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.0 Фолікулярна кіста 

яєчника 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.1 Кіста жовтого тіла - - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.2 Інші та неуточнені 

кісти яєчника 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.3 Набута атрофія яєчника 

та фаллопієвої труби 

- - 

N83 Незапальні N83.4 Пролапс та грижа - - 
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захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

яєчника та фаллопієвої 

труби 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.5 Перекручування 

яєчника, ніжки яєчника 

та фаллопієвої труби 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.6 Гематосальпінкс - - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.7 Гематома широкої 

зв'язки матки 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.8 Інші незапальні 

ураження яєчника, 

фаллопієвої труби та 

широкої зв'язки матки 

- - 

N83 Незапальні 

захворювання 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки матки 

N83.9 Незапальна хвороба 

яєчника, фаллопієвої 

труби та широкої 

зв'язки, неуточнена 

- - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.0 Поліп тіла матки - - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.1 Поліп шийки матки - - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.2 Поліп піхви - - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.3 Поліп вульви - - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.8 Поліп інших відділів 

жіночих статевих 

органів 

- - 

N84 Поліп жіночих 

статевих шляхів 

N84.9 Поліп жіночих 

статевих органів, 

неуточнений 

- - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.0 Залозиста гіперплазія 

ендометрія 

- - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.1 Аденоматозна 

гіперплазія ендометрія 

- - 

N85 Інші незапальні N85.2 Гіпертрофія матки - - 
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захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.3 Субінволюція матки - - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.4 Неправильне 

положення матки 

- - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.5 Виворіт матки - - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.6 Внутрішньоматкові 

сінехії 

- - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.7 Гематометра - - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.8 Інші уточнені 

незапальні хвороби 

матки 

- - 

N85 Інші незапальні 

захворювання матки, 

за винятком шийки 

матки 

N85.9 Незапальна хвороба 

матки, неуточнена 

- - 

N86 Ерозія та ектропіон 

шийки матки 

- - - - 

N87 Дисплазія шийки 

матки 

N87.0 Слабко виражена 

дисплазія шийки матки 

- - 

N87 Дисплазія шийки 

матки 

N87.1 Помірна дисплазія 

шийки матки 

- - 

N87 Дисплазія шийки 

матки 

N87.2 Різко виражена 

дисплазія шийки матки, 

не класифікована в 

інших рубриках 

- - 

N87 Дисплазія шийки 

матки 

N87.9 Дисплазія шийки 

матки, неуточнена 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.0 Лейкоплакія шийки 

матки 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.1 Старий розрив шийки 

матки 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.2 Стриктура та стеноз 

шийки матки 

- - 
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N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.3 Недостатність шийки 

матки 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.4 Гіпертрофічне 

видовження шийки 

матки 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.8 Інші уточнені 

незапальні хвороби 

шийки матки 

- - 

N88 Інші незапальні 

захворювання шийки 

матки 

N88.9 Незапальна хвороба 

шийки матки, 

неуточнена 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.0 Слабко виражена 

дисплазія піхви 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.1 Помірна дисплазія 

піхви 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.2 Різко виражена 

дисплазія піхви, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.3 Дисплазія піхви, 

неуточнена 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.4 Лейкоплакія піхви - - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.5 Стриктура та атрезія 

піхви 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.6 Щільна дівоча пліва - - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.7 Гематокольпос - - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.8 Інші уточнені 

незапальні хвороби 

піхви 

- - 

N89 Інші незапальні 

захворювання піхви 

N89.9 Незапальна хвороба 

піхви, неуточнена 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.0 Слабко виражена 

дисплазія вульви 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.1 Помірна дисплазія 

вульви 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.2 Різко виражена 

дисплазія вульви, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.3 Дисплазія вульви, 

неуточнена 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.4 Лейкоплакія вульви - - 

N90 Інші незапальні N90.5 Атрофія вульви - - 
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захворювання вульви 

та промежини 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.6 Гіпертрофія вульви - - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.7 Кіста вульви - - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.8 Інші уточнені 

незапальні хвороби 

вульви та промежини 

- - 

N90 Інші незапальні 

захворювання вульви 

та промежини 

N90.9 Незапальна хвороба 

вульви та промежини, 

неуточнена 

- - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.0 Первинна аменорея - - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.1 Вторинна аменорея - - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.2 Аменорея, неуточнена - - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.3 Первинна олігоменорея - - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.4 Вторинна олігоменорея - - 

N91 Відсутність, мізерна та 

нечаста менструація 

N91.5 Олігоменорея, 

неуточнена 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.0 Надмірна та часта 

менструація з 

регулярним циклом 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.1 Надмірна та часта 

менструація з 

нерегулярним циклом 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.2 Надмірна менструація в 

період статевого 

дозрівання 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.3 Овуляційна кровотеча - - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.4 Надмірна кровотеча в 

передменопаузальний 

період 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.5 Інша уточнена 

нерегулярна 

менструація 

- - 

N92 Надмірна, часта та 

нерегулярна 

менструація 

N92.6 Нерегулярна 

менструація, 

неуточнена 

- - 

N93 Інші патологічні 

кровотечі з матки та 

піхви 

N93.0 Післякоітальна або 

контактна кровотеча 

- - 

N93 Інші патологічні 

кровотечі з матки та 

N93.8 Інша уточнена 

патологічна кровотеча з 

- - 
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піхви матки та піхви 

N93 Інші патологічні 

кровотечі з матки та 

піхви 

N93.9 Патологічна маткова та 

піхвова кровотеча, 

неуточнена 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.0 Біль у середині 

менструального циклу 

[під час овуляції] 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.1 Відсутність лібідо 

[диспареунія ] 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.2 Вагінізм - - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.3 Синдром 

передменструального 

напруження 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.4 Первинна дисменорея - - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.5 Вторинна дисменорея - - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.6 Дисменорея, 

неуточнена 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.8 Інші уточнені стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним циклом 

- - 

N94 Біль та інші стани, 

пов'язані з жіночими 

статевими органами та 

менструальним 

циклом 

N94.9 Стан, пов'язаний з 

жіночими статевими 

органами та 

менструальним циклом, 

неуточнений 

- - 

N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.0 Післяменопаузна 

кровотеча 

- - 
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N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.1 Менопаузний та 

клімактеричний стан у 

жінок 

- - 

N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.2 Атрофічний вагініт у 

період після менопаузи 

- - 

N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.3 Стани, пов'язані зі 

штучною менопаузою 

- - 

N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.8 Інші уточнені 

порушення в період 

менопаузи та 

применопаузний період 

- - 

N95 Менопаузальні та інші 

перименопаузальні 

розлади 

N95.9 Порушення в період 

менопаузи та 

перименопаузний 

період, неуточнене 

- - 

N96 Звичний викидень - - - - 

N97 Жіноче безпліддя N97.0 Жіноче безпліддя, 

пов'язане з відсутністю 

овуляції 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.1 Жіноче безпліддя 

трубного походження 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.2 Жіноче безпліддя 

маткового походження 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.3 Жіноче безпліддя 

шийкового походження 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.4 Жіноче безпліддя, 

пов'язане з чоловічими 

факторами 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.8 Жіноче безпліддя 

іншого походження 

- - 

N97 Жіноче безпліддя N97.9 Жіноче безпліддя, 

неуточнене 

- - 

N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.0 Інфекція, пов'язана зі 

штучним осіменінням 

- - 

N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.1 Гіперстимуляція 

яєчників 

- - 

N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.2 Ускладнення при 

спробі імплантації 

заплідненої 

яйцеклітини після 

екстракорпорального 

запліднення 

- - 

N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.3 Ускладнення при 

спробі імплантації 

ембріона 

- - 

N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.8 Інші ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

- - 
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N98 Ускладнення, 

пов'язані зі штучним 

заплідненням 

N98.9 Ускладнення, пов'язане 

зі штучним 

заплідненням, 

неуточнене 

- - 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.1 Післяопераційна 

стриктура сечівника 

- - 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.2 Післяопераційні спайки 

піхви 

- - 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.3 Пролапс склепіння 

піхви після 

гістеректомії 

- - 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.4 Післяопераційні спайки 

в малому тазі 

- - 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.5 Дисфункція стоми 

сечовивідних шляхів 

N99.51 Кровотеча з стоми 

сечовивідних 

шляхів 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.5 Дисфункція стоми 

сечовивідних шляхів 

N99.52 Інфікування стоми 

сечовивідних 

шляхів 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.5 Дисфункція стоми 

сечовивідних шляхів 

N99.53 Витікання з стоми 

сечовивідних 

шляхів 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.5 Дисфункція стоми 

сечовивідних шляхів 

N99.59 Дисфункція стоми 

сечовивідних 

шляхів, не 

класифікована в 

інших рубриках 
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N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.61 Випадковий 

прокол і розріз 

нирки під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.62 Випадковий 

прокол і розріз 

сечовивідних 

протоків під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.63 Випадковий 

прокол і розріз 

сечового міхура 

під час медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.64 Випадковий 

прокол і розріз 

уретри під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.65 Випадковий 

прокол і розріз 

передміхурової 

залози під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.66 Випадковий 

прокол і розріз 

матки під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.67 Випадковий 

прокол і розріз 

яєчника та 

маткової труби під 

час медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

процедури 

N99.68 Випадковий 

прокол і розріз 

яєчка під час 

медичної 

процедури 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

N99.6 Випадковий прокол або 

розріз органів або 

структур сечостатевої 

системи під час 

проведення медичної 

N99.69 Випадковий 

прокол або розріз 

органів або 

структур 

сечостатевої 
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інших рубриках процедури системи під час 

медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи 

N99.81 Кровотеча з 

хірургічного 

анастомозу 

урогенітального 

тракту 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи 

N99.82 Стеноз 

хірургічного 

анастомозу 

урогенітального 

тракту 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи 

N99.83 Витікання з 

хірургічного 

анастомозу 

урогенітального 

тракту 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи 

N99.84 Синдром 

залишкового 

яєчника [Синдром 

резидуального 

яєчника] 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.8 Інші інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи 

N99.89 Інші 

інтраопераційні та 

постпроцедурні 

порушення 

сечостатевої 

системи 

N99 Інтраопераційні та 

післяпроцедурні 

порушення 

сечостатевої системи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

N99.9 Інтраопераційне та 

післяпроцедурне 

порушення 

сечостатевої системи, 

неуточнене 

- - 

O00 Позаматкова 

вагітність 

O00.0 Черевна вагітність - - 

O00 Позаматкова 

вагітність 

O00.1 Трубна вагітність - - 

O00 Позаматкова 

вагітність 

O00.2 Яєчникова вагітність - - 

O00 Позаматкова 

вагітність 

O00.8 Інші форми 

позаматкової вагітності 

- - 

O00 Позаматкова 

вагітність 

O00.9 Позаматкова вагітність, 

неуточнена 

- - 

O01 Міхуровий занос O01.0 Класичний міхуровий - - 
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занос 

O01 Міхуровий занос O01.1 Неповний та частковий 

міхуровий занос 

- - 

O01 Міхуровий занос O01.9 Міхуровий занос, 

неуточнений 

- - 

O02 Інші аномальні 

продукти запліднення 

O02.0 Загибле плідне яйце 

[анембріонія] та 

неміхуровий занос 

- - 

O02 Інші аномальні 

продукти запліднення 

O02.1 Завмерла вагітність - - 

O02 Інші аномальні 

продукти запліднення 

O02.8 Інші уточнені 

аномальні продукти 

запліднення 

- - 

O02 Інші аномальні 

продукти запліднення 

O02.9 Аномальний продукт 

запліднення, 

неуточнений 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.0 Спонтанний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.1 Спонтанний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.2 Спонтанний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.3 Спонтанний аборт, 

Неповний аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.4 Спонтанний аборт, 

Неповний аборт без 

ускладнень 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.5 Спонтанний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.6 Спонтанний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений тривалою 

чи надмірною 

кровотечею 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.7 Спонтанний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

- - 
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ускладнений емболією 

O03 Спонтанний аборт O03.8 Спонтанний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O03 Спонтанний аборт O03.9 Спонтанний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, без 

ускладнень 

- - 

O04 Медичний аборт O04.0 Медичний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O04 Медичний аборт O04.1 Медичний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O04 Медичний аборт O04.2 Медичний аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O04 Медичний аборт O04.3 Медичний аборт, 

Неповний аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O04 Медичний аборт O04.4 Медичний аборт, 

Неповний аборт без 

ускладнень 

- - 

O04 Медичний аборт O04.5 Медичний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O04 Медичний аборт O04.6 Медичний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений тривалою 

чи надмірною 

кровотечею 

- - 

O04 Медичний аборт O04.7 Медичний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O04 Медичний аборт O04.8 Медичний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт з 

іншими та 

- - 
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неуточненими 

ускладненнями 

O04 Медичний аборт O04.9 Медичний аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, без 

ускладнень 

- - 

O05 Інші види аборту O05.0 Інші види аборту, 

Неповний аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O05 Інші види аборту O05.1 Інші види аборту, 

Неповний аборт, 

ускладнений тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O05 Інші види аборту O05.2 Інші види аборту, 

Неповний аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O05 Інші види аборту O05.3 Інші види аборту, 

Неповний аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O05 Інші види аборту O05.4 Інші види аборту, 

Неповний аборт без 

ускладнень 

- - 

O05 Інші види аборту O05.5 Інші види аборту, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O05 Інші види аборту O05.6 Інші види аборту, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений тривалою 

чи надмірною 

кровотечею 

- - 

O05 Інші види аборту O05.7 Інші види аборту, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O05 Інші види аборту O05.8 Інші види аборту, 

Повний або 

неуточнений аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O05 Інші види аборту O05.9 Інші види аборту, 

Повний або 

неуточнений аборт, без 

- - 
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ускладнень 

O06 Неуточнений аборт O06.0 Неуточнений аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.1 Неуточнений аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.2 Неуточнений аборт, 

Неповний аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.3 Неуточнений аборт, 

Неповний аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.4 Неуточнений аборт, 

Неповний аборт без 

ускладнень 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.5 Неуточнений аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.6 Неуточнений аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений тривалою 

чи надмірною 

кровотечею 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.7 Неуточнений аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, 

ускладнений емболією 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.8 Неуточнений аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O06 Неуточнений аборт O06.9 Неуточнений аборт, 

Повний або 

неуточнений аборт, без 

ускладнень 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.0 Невдала спроба аборту, 

Неповний аборт, 

ускладнений інфекцією 

статевих шляхів та 

- - 
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тазових органів 

O07 Невдала спроба аборту O07.1 Невдала спроба аборту, 

Неповний аборт, 

ускладнений тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.2 Невдалий медичний 

аборт, ускладнений 

емболією 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.3 Невдалий медичний 

аборт з іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.4 Невдалий медичний 

аборт, без ускладнень 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.5 Інші та неуточнені 

невдалі спроби аборту, 

ускладнені інфекцією 

статевих шляхів та 

тазових органів 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.6 Інші та неуточнені 

невдалі спроби аборту, 

ускладнені тривалою 

або надмірною 

кровотечею 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.7 Інші та неуточнені 

невдалі спроби аборту, 

ускладнені емболією 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.8 Інші та неуточнені 

невдалі спроби аборту з 

іншими та 

неуточненими 

ускладненнями 

- - 

O07 Невдала спроба аборту O07.9 Інші та неуточнені 

невдалі спроби аборту 

без ускладнень 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.0 Інфекція статевих 

шляхів та органів 

малого таза внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.1 Тривала або надмірна 

кровотеча внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.2 Емболія внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

O08.3 Шок внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 
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молярної вагітності 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.4 Ниркова недостатність 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.5 Порушення обміну 

речовин внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.6 Ушкодження органів та 

тканин малого таза 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.7 Інші венозні 

ускладнення внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.8 Інші ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

- - 

O08 Ускладнення 

внаслідок аборту, 

позаматкової та 

молярної вагітності 

O08.9 Ускладнення внаслідок 

аборту, позаматкової та 

молярної вагітності, 

неуточнене 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.0 Тривалість вагітності 

<5 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.1 Тривалість вагітності 5-

13 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.2 Тривалість вагітності 

14-19 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.3 Тривалість вагітності 

20-25 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.4 Тривалість вагітності 

26-33 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.5 Тривалість вагітності 

34 - < 37 повних тижнів 

- - 

O09 Тривалість вагітності O09.9 Неуточнена тривалість 

вагітності 

- - 

O10 Попередня гіпертензія, 

що ускладнює 

вагітність, пологи та 

післяпологовий період 

- - - - 

O11 Преклампсія, на фоні 

хронічної гіпертензії 

- - - - 

O12 Гестаційний 

[зумовлений 

вагітністю] набряк та 

протеїнурія без 

гіпертензії 

O12.0 Гестаційний набряк - - 

O12 Гестаційний O12.1 Гестаційна протеїнурія - - 
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[зумовлений 

вагітністю] набряк та 

протеїнурія без 

гіпертензії 

O12 Гестаційний 

[зумовлений 

вагітністю] набряк та 

протеїнурія без 

гіпертензії 

O12.2 Гестаційний набряк з 

протеїнурією 

- - 

O13 Гестаційна [зумовлена 

вагітністю] гіпертензія 

- - - - 

O14 Прееклампсія O14.0 Прееклампсія легкої 

або середньої тяжкості 

- - 

O14 Прееклампсія O14.1 Важка прееклампсія - - 

O14 Прееклампсія O14.2 HELLP синдром - - 

O14 Прееклампсія O14.9 Прееклампсія, 

неуточнена 

- - 

O15 Еклампсія O15.0 Еклампсія під час 

вагітності 

- - 

O15 Еклампсія O15.1 Еклампсія під час 

пологів 

- - 

O15 Еклампсія O15.2 Еклампсія в 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O15 Еклампсія O15.9 Еклампсія, не уточнена 

щодо проміжку часу, 

коли виникла 

- - 

O16 Неуточнена 

материнська 

гіпертензія 

- - - - 

O20 Кровотеча в ранні 

терміни вагітності 

O20.0 Загрозливе 

невиношування 

- - 

O20 Кровотеча в ранні 

терміни вагітності 

O20.8 Інша кровотеча в ранні 

терміни вагітності 

- - 

O20 Кровотеча в ранні 

терміни вагітності 

O20.9 Кровотеча в ранні 

терміни вагітності, 

неуточнена 

- - 

O21 Надмірне блювання 

під час вагітності 

O21.0 Блювання вагітних - - 

O21 Надмірне блювання 

під час вагітності 

O21.2 Пізнє блювання 

вагітних 

- - 

O21 Надмірне блювання 

під час вагітності 

O21.9 Блювання при 

вагітності, неуточнена 

- - 

O22 Венозні стани і 

геморой під час 

вагітності 

O22.4 Геморой під час 

вагітності 

- - 

O22 Венозні стани і 

геморой під час 

вагітності 

O22.9 Венозний стан під час 

вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.0 Інфекції нирок під час 

вагітності 

- - 
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O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.1 Інфекції сечового 

міхура під час 

вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.2 Інфекції сечівника під 

час вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.3 Інфекції інших відділів 

сечових шляхів під час 

вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.4 Неуточнена інфекція 

сечових шляхів під час 

вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.5 Інфекції статевих 

шляхів під час 

вагітності 

- - 

O23 Інфекції сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

O23.9 Інша та неуточнена 

інфекція сечостатевого 

тракту під час 

вагітності 

- - 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.0 Попередній цукровий 

діабет типу 1, під час 

вагітності 

- - 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.1 Попередній цукровий 

діабет типу 2, під час 

вагітності 

O24.12 Попередній 

цукровий діабет 

типу 2, під час 

вагітності, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.1 Попередній цукровий 

діабет типу 2, під час 

вагітності 

O24.13 Попередній 

цукровий діабет 

типу 2, під час 

вагітності, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.1 Попередній цукровий 

діабет типу 2, під час 

вагітності 

O24.14 Попередній 

цукровий діабет 

типу 2, під час 

вагітності, інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.1 Попередній цукровий 

діабет типу 2, під час 

вагітності 

O24.19 Попередній 

цукровий діабет 

типу 2, під час 

вагітності, 

неуточнений 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.2 Попередній цукровий 

діабет, інший 

уточнений тип, під час 

вагітності 

O24.22 Попередній 

цукровий діабет, 

інший уточнений 

тип, під час 

вагітності, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під O24.2 Попередній цукровий O24.23 Попередній 
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час вагітності діабет, інший 

уточнений тип, під час 

вагітності 

цукровий діабет, 

інший уточнений 

тип, під час 

вагітності, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.2 Попередній цукровий 

діабет, інший 

уточнений тип, під час 

вагітності 

O24.24 Попередній 

цукровий діабет, 

інший уточнений 

тип, під час 

вагітності, інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.2 Попередній цукровий 

діабет, інший 

уточнений тип, під час 

вагітності 

O24.29 Попередній 

цукровий діабет, 

інший уточнений 

тип, під час 

вагітності, 

неуточнений 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.3 Попередній цукровий 

діабет, неуточнений, 

під час вагітності 

O24.32 Попередній 

цукровий діабет, 

неуточнений, під 

час вагітності, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.3 Попередній цукровий 

діабет, неуточнений, 

під час вагітності 

O24.33 Попередній 

цукровий діабет, 

неуточнений, під 

час вагітності, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.3 Попередній цукровий 

діабет, неуточнений, 

під час вагітності 

O24.34 Попередній 

цукровий діабет, 

неуточнений, під 

час вагітності, 

інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.3 Попередній цукровий 

діабет, неуточнений, 

під час вагітності 

O24.39 Попередній 

цукровий діабет, 

неуточнений, під 

час вагітності, 

неуточнений 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.4 Цукровий діабет, що 

виникає в період 

вагітності 

O24.42 Цукровий діабет, 

що виникає в 

період вагітності, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.4 Цукровий діабет, що 

виникає в період 

вагітності 

O24.43 Цукровий діабет, 

що виникає в 

період вагітності, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 
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O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.4 Цукровий діабет, що 

виникає в період 

вагітності 

O24.44 Цукровий діабет, 

що виникає в 

період вагітності, 

інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.4 Цукровий діабет, що 

виникає в період 

вагітності 

O24.49 Цукровий діабет, 

що виникає в 

період вагітності, 

неуточнений 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.5 Попередня проміжна 

гіперглікемія, під час 

вагітності 

O24.52 Попередня 

проміжна 

гіперглікемія, під 

час вагітності, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.5 Попередня проміжна 

гіперглікемія, під час 

вагітності 

O24.53 Попередня 

проміжна 

гіперглікемія, під 

час вагітності, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.5 Попередня проміжна 

гіперглікемія, під час 

вагітності 

O24.54 Попередня 

проміжна 

гіперглікемія, під 

час вагітності, 

інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.5 Попередня проміжна 

гіперглікемія, під час 

вагітності 

O24.59 Попередня 

проміжна 

гіперглікемія, під 

час вагітності, 

неуточнений 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.9 Цукровий діабет під 

час вагітності, без 

уточнення початку 

O24.92 Цукровий діабет 

під час вагітності, 

без уточнення 

початку, з 

прийомом 

інсуліну 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.9 Цукровий діабет під 

час вагітності, без 

уточнення початку 

O24.93 Цукровий діабет 

під час вагітності, 

без уточнення 

початку, з 

пероральною 

гіпоглікемічною 

терапією 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.9 Цукровий діабет під 

час вагітності, без 

уточнення початку 

O24.94 Цукровий діабет 

під час вагітності, 

без уточнення 

початку, інший 

O24 Цукровий діабет під 

час вагітності 

O24.9 Цукровий діабет під 

час вагітності, без 

уточнення початку 

O24.99 Цукровий діабет 

під час вагітності, 

без уточнення 

початку, 

неуточнений 
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O25 Недостатність 

харчування під час 

вагітності 

- - - - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.0 Надмірне збільшення 

маси тіла під час 

вагітності 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.1 Недостатнє збільшення 

маси тіла під час 

вагітності 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.2 Медична допомога 

жінці зі звичним 

невиношуванням 

вагітності 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.3 Внутрішньоматковий 

контрацептив, що 

залишився при 

вагітності 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.4 Герпес вагітних 

[пемфігоїд гестаційний] 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.5 Гіпотензивний синдром 

вагітних 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.6 Печінкові розлади під 

час вагітності, пологів 

та у післяпологовому 

періоді 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.7 Підвивих лобкового 

симфізу під час 

вагітності, пологів та у 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

O26.8 Інші уточнені стани, 

пов'язані з вагітністю 

O26.81 Хвороба нирок під 

час вагітності, 
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іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

пологів і в 

післяпологовому 

періоді 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.8 Інші уточнені стани, 

пов'язані з вагітністю 

O26.88 Інші уточнені 

стани, пов'язані з 

вагітністю 

O26 Медична допомога 

матері в зв'язку з 

іншими станами, 

переважно 

пов'язаними з 

вагітністю 

O26.9 Стан, пов'язаний з 

вагітністю, 

неуточнений 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.0 Гематологічні 

відхилення, виявлені 

при антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.1 Біохімічні відхилення, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.2 Цитологічні зміни, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.3 Патологічні зміни, 

виявлені при 

ультразвуковому 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.4 Патологічні зміни, 

виявлені при 

радіологічному 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.5 Хромосомні або 

генетичні аномалії, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.8 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

- - 

O28 Відхилення від норми, 

виявлені при 

антенатальному 

обстеженні матері 

O28.9 Відхилення від норми, 

виявлене при 

антенатальному 

обстеженні матері, 

неуточнене 

- - 
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O30 Багатоплідна 

вагітність 

O30.0 Вагітність двійнею - - 

O30 Багатоплідна 

вагітність 

O30.1 Вагітність трійнею - - 

O30 Багатоплідна 

вагітність 

O30.2 Чотириплідна 

вагітність 

- - 

O30 Багатоплідна 

вагітність 

O30.8 Інші форми 

багатоплідної 

вагітності 

- - 

O30 Багатоплідна 

вагітність 

O30.9 Багатоплідна 

вагітність, неуточнена 

- - 

O31 Ускладнення, 

характерні для 

багатоплідної 

вагітності 

O31.0 Паперовий' плід - - 

O31 Ускладнення, 

характерні для 

багатоплідної 

вагітності 

O31.1 Вагітність, що триває 

після викидня одного 

або декілька плодів 

- - 

O31 Ускладнення, 

характерні для 

багатоплідної 

вагітності 

O31.2 Вагітність, що триває 

після 

внутрішньоутробної 

загибелі одного або 

декілька плодів 

- - 

O31 Ускладнення, 

характерні для 

багатоплідної 

вагітності 

O31.8 Інші ускладнення, 

характерні для 

багатоплідної 

вагітності 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.0 Медична допомога 

матері при нестійкому 

положенні плода 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.1 Медична допомога 

матері при сідничному 

передлежанні 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.2 Медична допомога 

матері при 

поперечному або 

косому передлежанні 

плода 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.3 Медична допомога 

матері при лицьовому, 

лобному або 

підборідному 

передлежанні 

- - 
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O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.4 Медична допомога 

матері при високому 

стоянні голівки плода 

до кінця вагітності 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.6 Медична допомога 

матері при 

комбінованому 

передлежанні 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.8 Медична допомога 

матері при інших 

формах неправильного 

передлежання плода 

- - 

O32 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

відомому чи 

передбачуваному 

O32.9 Медична допомога 

матері при 

неправильному 

передлежанні плода, 

неуточненому 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.0 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

деформації тазових 

кісток 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.1 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

рівномірно звуженого 

таза 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.2 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

звуження тазового 

входу 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.3 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

звуження тазового 

виходу 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

O33.4 Медична допомога 

матері при змішаній 

диспропорції у матері 

та плода 

- - 
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передбачуваній 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.5 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

незвично великого 

плода 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.6 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

гідроцефалії плода 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.7 Медична допомога 

матері при 

диспропорції внаслідок 

інших аномалій плода 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.8 Медична допомога 

матері при 

диспропорції іншого 

походження 

- - 

O33 Медична допомога 

матері при 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

відомій чи 

передбачуваній 

O33.9 Медична допомога 

матері при неуточненій 

диспропорції 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.0 Вроджені вади 

розвитку матки, при 

яких мати потребує 

медичної допомоги 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.1 Пухлина тіла матки, 

при якій мати потребує 

надання медичної 

допомоги 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.2 Медична допомога 

матері, пов'язана з 

рубцем матки 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.3 Медична допомога 

матері при цервікальній 

недостатності 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.4 Медична допомога 

матері при інших 

аномаліях шийки матки 

- - 

O34 Медична допомога O34.5 Медична допомога - - 
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матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

матері при інших 

аномаліях вагітної 

матки 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.6 Медична допомога 

матері при аномалії 

піхви 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.7 Медична допомога 

матері при аномалії 

вульви та промежини 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.8 Медична допомога 

матері при інших 

уточнених аномаліях 

органів таза 

- - 

O34 Медична допомога 

матері при відомих чи 

передбачуваних 

аномаліях органів таза 

O34.9 Медична допомога 

матері при аномалії 

органів таза, 

неуточнена 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.0 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваній) ваді 

розвитку центральної 

нервової системи плода 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.1 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваній) 

хромосомній аномалія 

плода 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.2 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваній) 

спадковій хворобі 

плода 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.3 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваному) 

ураженню плода 

внаслідок вірусної 

хвороби матері 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.4 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваному) 

ураженню плода 

внаслідок дії алкоголю 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.5 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваному) 

ураженню плода 

внаслідок вживання 

лікарських засобів 

- - 

O35 Медична допомога O35.6 Медична допомога - - 
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матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

матері при 

(передбачуваному) 

ураженню плода 

внаслідок впливу 

радіації 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.7 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваному) 

ураженню плода, 

спричинене іншими 

медичними 

процедурами 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.8 Медична допомога 

матері при іншій 

(передбачуваній) 

аномалії та ураження 

плода 

- - 

O35 Медична допомога 

матері при відомій або 

передбачуваній 

аномалії та 

ушкодженні плода 

O35.9 Медична допомога 

матері при 

(передбачуваній) 

аномалії та ураження 

плода, неуточнені 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.0 Медична допомога 

матері при резус-

ізоімунізації 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.1 Медична допомога 

матері при інших 

формах ізоімунізації 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.2 Медична допомога 

матері при водянці 

плода 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.3 Медична допомога 

матері при симптомах 

внутрішньоутробної 

гіпоксії плода 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.4 Медична допомога 

матері при 

внутрішньоутробній 

загибелі плода 

- - 
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O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.5 Медична допомога 

матері при 

недостатньому росту 

плода 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.6 Медична допомога 

матері при 

надлишковому росту 

плода 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.7 Медична допомога 

матері при наявності 

життєздатного плода 

при абдомінальній 

вагітності 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.8 Медична допомога 

матері при інших 

уточнених 

патологічних станів 

плода 

- - 

O36 Медична допомога 

матері при інших 

відомих або 

передбачуваних 

патологічних станах 

плода 

O36.9 Медична допомога 

матері при 

патологічному стані 

плода, неуточненому 

- - 

O40 Полігідрамніон - - - - 

O41 Інші розлади, пов'язані 

з амніотичною 

рідиною та 

оболонками плода 

O41.0 Олігогідрамніон - - 

O41 Інші розлади, пов'язані 

з амніотичною 

рідиною та 

оболонками плода 

O41.1 Інфекція амніотичної 

порожнини та оболонок 

плода 

- - 

O41 Інші розлади, пов'язані 

з амніотичною 

рідиною та 

оболонками плода 

O41.8 Інші уточнені 

порушення амніотичної 

рідини та плідних 

оболонок 

- - 

O41 Інші розлади, пов'язані 

з амніотичною 

рідиною та 

оболонками плода 

O41.9 Порушення 

амніотичної рідини та 

плідних оболонок, 

неуточнене 

- - 

O42 Передчасний розрив 

плідних оболонок 

O42.0 Передчасний розрив 

плідних оболонок, 

початок пологів в 

межах 24 годин 

- - 

O42 Передчасний розрив O42.1 Передчасний розрив O42.11 Передчасний 
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плідних оболонок плідних оболонок, 

початок пологів після 

24-годинного 

безводного періоду 

розрив плідних 

оболонок, початок 

пологів у період 

від 1 до 7 днів 

O42 Передчасний розрив 

плідних оболонок 

O42.1 Передчасний розрив 

плідних оболонок, 

початок пологів після 

24-годинного 

безводного періоду 

O42.12 Передчасний 

розрив плідних 

оболонок, початок 

пологів пізніше 

ніж через 7 днів 

O42 Передчасний розрив 

плідних оболонок 

O42.2 Передчасний розрив 

плідних оболонок, 

затримка пологів у 

зв'язку з проведенням 

терапії 

- - 

O42 Передчасний розрив 

плідних оболонок 

O42.9 Передчасний розрив 

плідних оболонок, 

неуточнений 

- - 

O43 Патологічні стани 

плаценти 

O43.0 Синдром плацентарної 

трансфузії 

- - 

O43 Патологічні стани 

плаценти 

O43.1 Вади розвитку 

плаценти 

- - 

O43 Патологічні стани 

плаценти 

O43.2 Патологічна 

прикріплена плацента 

- - 

O43 Патологічні стани 

плаценти 

O43.8 Інші порушення 

плаценти 

- - 

O43 Патологічні стани 

плаценти 

O43.9 Порушення плаценти, 

неуточнене 

- - 

O44 Передлежання 

плаценти 

O44.0 Передлежання 

плаценти, уточнене як 

без кровотечі 

- - 

O44 Передлежання 

плаценти 

O44.1 Передлежання 

плаценти з кровотечею 

- - 

O45 Передчасне 

відшарування 

плаценти 

[відторгнення 

плаценти] 

O45.0 Передчасне 

відшарування плаценти 

з порушенням 

згортання крові 

- - 

O45 Передчасне 

відшарування 

плаценти 

[відторгнення 

плаценти] 

O45.8 Інше передчасне 

відшарування плаценти 

- - 

O45 Передчасне 

відшарування 

плаценти 

[відторгнення 

плаценти] 

O45.9 Передчасне 

відшарування 

плаценти, неуточнене 

- - 

O46 Допологова кровотеча, 

не класифікована в 

інших рубриках 

O46.0 Допологова кровотеча з 

порушенням згортання 

крові 

- - 

O46 Допологова кровотеча, 

не класифікована в 

O46.8 Інша допологова 

кровотеча 

- - 
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інших рубриках 

O46 Допологова кровотеча, 

не класифікована в 

інших рубриках 

O46.9 Допологова кровотеча, 

неуточнена 

- - 

O47 Хибні перейми O47.0 Хибні перейми у період 

до 37 повних тижнів 

вагітності 

- - 

O47 Хибні перейми O47.1 Хибні перейми у період 

в / або після 37 повних 

тижнів вагітності 

- - 

O47 Хибні перейми O47.9 Хибні перейми, 

неуточнені 

- - 

O48 Переношена вагітність - - - - 

O60 Передчасні пологи та 

розродження 

O60.0 Передчасні пологи без 

розродження 

- - 

O60 Передчасні пологи та 

розродження 

O60.1 Передчасні самовільні 

пологи з передчасним 

розродженням 

- - 

O60 Передчасні пологи та 

розродження 

O60.2 Передчасні самовільні 

пологи зі своєчасним 

розродженням 

- - 

O60 Передчасні пологи та 

розродження 

O60.3 Передчасне 

розродження без 

самовільних пологів 

- - 

O61 Невдала спроба 

індукції пологів 

O61.0 Невдала спроба 

індукції пологів 

медикаментами 

- - 

O61 Невдала спроба 

індукції пологів 

O61.1 Невдала спроба 

індукції пологів 

інструментальними 

методами 

- - 

O61 Невдала спроба 

індукції пологів 

O61.8 Інші невдалі спроби 

індукції пологів 

- - 

O61 Невдала спроба 

індукції пологів 

O61.9 Невдала спроба 

індукції пологів, 

неуточнена 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.0 Первинна слабкість 

пологів 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.1 Вторинна слабкість 

пологів 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.2 Інші види слабкості 

пологів 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.3 Стрімкі пологи - - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.4 Гіпертонічні, 

некоординовані та 

затяжні скорочення 

матки 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.8 Інші порушення сили 

пологів 

- - 

O62 Порушення сили 

пологів 

O62.9 Порушення сили 

пологів, неуточнене 

- - 
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O63 Затяжні пологи O63.0 Затяжний перший 

період (пологів) 

- - 

O63 Затяжні пологи O63.1 Затяжний другий 

період (пологів) 

- - 

O63 Затяжні пологи O63.2 Затримка народження 

наступного плода з 

двійні, трійні, тощо 

- - 

O63 Затяжні пологи O63.9 Затяжні пологи, 

неуточнені 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.0 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

неповного повороту 

голівки плода 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.1 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

тазового передлежання 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.2 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

лицьового 

передлежання 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.3 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

лобного передлежання 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.4 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

передлежання плечика 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.5 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

комбінованого 

передлежання 

- - 

O64 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

O64.8 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

іншого неправильного 

положення та 

передлежання плода 

- - 

O64 Пологи та O64.9 Пологи та розродження - - 
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розродження 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення або 

передлежання плода 

утруднені внаслідок 

неправильного 

положення та 

передлежання плода, 

неуточнені 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.0 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

деформації таза 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.1 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

рівномірно звуженого 

таза 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.2 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

звуження тазового 

входу 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.3 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

звуження виходу та 

середньої площини 

порожнини таза 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.4 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

невідповідності 

розмірів таза і плода, 

неуточнені 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.5 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії органів таза у 

матері 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.8 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

інших аномалій таза у 

матері 

- - 

O65 Пологи та 

розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза матері 

O65.9 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

аномалії таза у матері, 

неуточнених 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.0 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

дистоції плечиків 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.1 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

зчеплення близнюків 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.2 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

незвичайно великого 

плода 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.3 Пологи та розродження 

утруднені внаслідок 

інших аномалій плода 

- - 
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O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.4 Невдала спроба 

пологів, неуточнена 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.5 Невдала спроба 

застосування вакуум-

екстрактора та щипців, 

неуточнена 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.8 Пологи та розродження 

утруднені іншою 

дистоцією 

- - 

O66 Інші фактори, що 

утруднюють пологи та 

розродження 

O66.9 Пологи та розродження 

утруднені дистоцією, 

неуточненою 

- - 

O67 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

кровотечею під час 

пологів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O67.0 Кровотеча під час 

пологів з порушенням 

згортання крові 

- - 

O67 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

кровотечею під час 

пологів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O67.8 Інша кровотеча під час 

пологів 

- - 

O67 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

кровотечею під час 

пологів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O67.9 Кровотеча під час 

пологів, неуточнена 

- - 

O68 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

O68.0 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

порушенням частоти 

серцебиття плода 

- - 

O68 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

O68.1 Пологи та 

розродження, 

ускладнені наявністю 

меконію в амніотичній 

рідині 

- - 

O68 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

O68.2 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

порушенням частоти 

серцебиття плода з 

наявністю меконію в 

амніотичній рідині 

- - 

O68 Пологи та 

розродження, 

O68.3 Пологи та 

розродження, 

- - 
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ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

ускладнені появою 

біохімічних ознак 

стресу плода 

O68 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

O68.8 Пологи та 

розродження, 

ускладнені появою 

інших ознак стресу 

плода 

- - 

O68 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

[дистресом] плода 

O68.9 Пологи та 

розродження, 

ускладнені стресом 

плода, неуточненим 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.0 Пологи та 

розродження, 

ускладнені пролапсом 

пуповини 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.1 Пологи та 

розродження, 

ускладнені обвиттям 

пуповини навколо шиї 

з компресією 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.2 Пологи та 

розродження, 

ускладнені іншим 

заплутуванням 

пуповини з компресією 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.3 Пологи та 

розродження, 

ускладнені короткою 

пуповиною 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.4 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

передлежанням судини 

[vasa praevia] 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.5 Пологи та 

розродження, 

ускладнені ураженням 

судин пуповини 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.8 Пологи та 

розродження, 

ускладнені іншими 

патологічними станами 

пуповини 

- - 

O69 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини 

O69.9 Пологи та 

розродження, 

ускладнені 

патологічним станом 

пуповини, неуточненим 

- - 
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O70 Розрив промежини під 

час розродження 

O70.0 Розрив промежини 

першого ступеня під 

час розродження 

- - 

O70 Розрив промежини під 

час розродження 

O70.1 Розрив промежини 

другого ступеня під час 

розродження 

- - 

O70 Розрив промежини під 

час розродження 

O70.2 Розрив промежини 

третього ступеня під 

час розродження 

- - 

O70 Розрив промежини під 

час розродження 

O70.3 Розрив промежини 

четвертого ступеня під 

час розродження 

- - 

O70 Розрив промежини під 

час розродження 

O70.9 Розрив промежини під 

час розродження, 

неуточнений 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.0 Розрив матки до 

початку пологів 

O71.00 Розрив матки до 

початку пологів, 

неуточнений 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.0 Розрив матки до 

початку пологів 

O71.01 Самовільний 

розрив матки до 

початку пологів 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.0 Розрив матки до 

початку пологів 

O71.02 Травматичний 

розрив матки до 

початку пологів 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.1 Розрив матки під час 

пологів 

O71.10 Розрив матки під 

час пологів, 

неуточнений 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.1 Розрив матки під час 

пологів 

O71.11 Самовільний 

розрив матки під 

час пологів 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.1 Розрив матки під час 

пологів 

O71.12 Травматичний 

розрив матки під 

час пологів 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.2 Післяпологовий 

виворіт матки 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.3 Акушерський розрив 

шийки матки 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.4 Акушерський розрив 

(тільки) верхнього 

відділу піхви 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.5 Інші акушерські травми 

тазових органів 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.6 Акушерські травми 

тазових суглобів та 

зв'язок 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.7 Акушерська гематома 

таза 

- - 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.8 Інша уточнена 

акушерська травма 

O71.81 Акушерський 

розрив матки 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.8 Інша уточнена 

акушерська травма 

O71.82 Діастаз прямого 

м'яза живота під 

час вагітності або 
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розродження 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.8 Інша уточнена 

акушерська травма 

O71.88 Інша уточнена 

акушерська травма 

O71 Інша акушерська 

травма 

O71.9 Акушерська травма, 

неуточнена 

- - 

O72 Післяпологова 

кровотеча 

O72.0 Кровотеча в третьому 

періоді пологів 

- - 

O72 Післяпологова 

кровотеча 

O72.1 Інша кровотеча в 

ранньому 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O72 Післяпологова 

кровотеча 

O72.2 Пізня або вторинна 

післяпологова 

кровотеча 

- - 

O72 Післяпологова 

кровотеча 

O72.3 Післяпологове 

порушення згортання 

крові 

- - 

O73 Затримка плаценти та 

плідних оболонок без 

кровотечі 

O73.0 Затримка плаценти без 

кровотечі 

- - 

O73 Затримка плаценти та 

плідних оболонок без 

кровотечі 

O73.1 Затримка частин 

плаценти та плідних 

оболонок, без кровотечі 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.0 Дистрес матері під час 

пологів та розродження 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.1 Шок матері під час або 

після пологів та 

розродження 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.2 Гіпертермія під час 

пологів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.3 Інша інфекція під час 

пологів 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.5 Затримка розродження 

після штучного розриву 

плідних оболонок 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

O75.6 Затримка розродження 

після самовільного або 

неуточненого розриву 

плідних оболонок 

- - 
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рубриках 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.7 Вагінальне 

розродження після 

попереднього кесарева 

розтину 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.8 Інші уточнені 

ускладнення пологів та 

розродження 

- - 

O75 Інші ускладнення 

пологів та 

розродження, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O75.9 Ускладнення пологів та 

розродження, 

неуточнене 

- - 

O80 Пологи одноплідні, 

спонтанне 

розродження 

- - - - 

O81 Пологи одноплідні, 

розродження за 

допомогою щипців 

або вакуумного 

екстрактора 

- - - - 

O82 Пологи одноплідні, 

розродження за 

допомогою кесарева 

розтину 

- - - - 

O83 Пологи одноплідні, 

розродження з 

використанням інших 

видів акушерської 

допомоги 

- - - - 

O84 Багатоплідні пологи O84.0 Багатоплідні пологи, 

спонтанне розродження 

всіх плодів 

- - 

O84 Багатоплідні пологи O84.1 Багатоплідні пологи, 

всі розродження з 

застосуванням щипців 

та вакуум-екстрактора 

- - 

O84 Багатоплідні пологи O84.2 Багатоплідні пологи, 

всі розродження 

шляхом кесарева 

розтину 

- - 

O84 Багатоплідні пологи O84.8 Багатоплідні пологи з 

іншим способом 

розродження 

O84.81 Багатоплідні 

пологи з 

акушерською 

допомогою, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

O84 Багатоплідні пологи O84.8 Багатоплідні пологи з 

іншим способом 

O84.82 Багатоплідні 

пологи, 
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розродження комбінований 

спосіб 

розродження 

O84 Багатоплідні пологи O84.9 Багатоплідні пологи, 

неуточнені 

- - 

O85 Післяпологовий 

сепсис 

- - - - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.0 Інфекція акушерської 

хірургічної рани 

- - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.1 Інші інфекції статевих 

шляхів після 

розродження 

- - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.2 Інфекції сечових 

шляхів після 

розродження 

- - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.3 Інші інфекції 

сечостатевих шляхів 

після розродження 

- - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.4 Гіпертермія невідомої 

етіології, яка виникла 

після розродження 

- - 

O86 Інші післяпологові 

інфекції 

O86.8 Інші та неуточнені 

післяпологові інфекції 

- - 

O87 Венозні стани і 

геморой в 

післяпологовому 

періоді 

O87.2 Геморой у 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O87 Венозні стани і 

геморой в 

післяпологовому 

періоді 

O87.9 Венозні стани в 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O88 Акушерська емболія O88.0 Акушерська повітряна 

емболія 

- - 

O88 Акушерська емболія O88.1 Емболія амніотичною 

рідиною 

- - 

O88 Акушерська емболія O88.2 Акушерська емболія 

згустком крові 

- - 

O88 Акушерська емболія O88.3 Акушерська піємічна та 

септична емболія 

- - 

O88 Акушерська емболія O88.8 Інша акушерська 

емболія 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.0 Розходження швів 

після кесарева розтину 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.1 Розходження швів 

промежини 

- - 

O90 Ускладнення O90.2 Гематома акушерської - - 
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післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

хірургічної рани 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.3 Кардіоміопатія у 

післяпологовому 

періоді 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.4 Післяпологова гостра 

ниркова недостатність 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.5 Післяпологовий 

тиреоїдит 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.8 Інші ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

O90 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

O90.9 Ускладнення 

післяпологового 

періоду, неуточнене 

- - 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O91.0 Інфекції соска, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O91.00 Інфекції соска, 

пов'язані з 

дітонародженням, 

без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O91.0 Інфекції соска, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O91.01 Інфекції соска, 

пов'язані з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O91.1 Абсцес молочної 

залози, пов'язаний з 

дітонародженням 

O91.10 Абсцес молочної 

залози, пов'язаний 

з 

дітонародженням, 

без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

O91.1 Абсцес молочної 

залози, пов'язаний з 

O91.11 Абсцес молочної 

залози, пов'язаний 
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дітонародженням дітонародженням з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O91.2 Негнійний мастит, 

пов'язаний з 

дітонародженням 

O91.20 Негнійний мастит, 

пов'язаний з 

дітонародженням, 

без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O91 Інфекції молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O91.2 Негнійний мастит, 

пов'язаний з 

дітонародженням 

O91.21 Негнійний мастит, 

пов'язаний з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.0 Втягнутий сосок, 

пов'язаний з 

дітонародженням 

O92.00 Втягнутий сосок, 

пов'язаний з 

дітонародженням, 

без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.0 Втягнутий сосок, 

пов'язаний з 

дітонародженням 

O92.01 Втягнутий сосок, 

пов'язаний з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.1 Тріщина соска, 

пов'язана з 

дітонародженням 

O92.10 Тріщина соска, 

пов'язана з 

дітонародженням, 

без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.1 Тріщина соска, 

пов'язана з 

дітонародженням 

O92.11 Тріщина соска, 

пов'язана з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.2 Інші та неуточнені 

ураження молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O92.20 Інші та неуточнені 

ураження 

молочної залози, 

пов'язані з 

дітонародженням, 
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без згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.2 Інші та неуточнені 

ураження молочної 

залози, пов'язані з 

дітонародженням 

O92.21 Інші та неуточнені 

ураження 

молочної залози, 

пов'язані з 

дітонародженням, 

зі згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.3 Агалактія O92.30 Агалактія, без 

згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.3 Агалактія O92.31 Агалактія, зі 

згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.4 Гіпогалактія O92.40 Гіпогалактія, без 

згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.4 Гіпогалактія O92.41 Гіпогалактія, зі 

згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.5 Пригнічена лактація O92.50 Пригнічена 

лактація, без 

згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.5 Пригнічена лактація O92.51 Пригнічена 

лактація, зі 

згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.6 Галакторея O92.60 Галакторея, без 

згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

O92.6 Галакторея O92.61 Галакторея, зі 

згадкою про 

проблеми з 
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пов'язані з 

дітонародженням 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.7 Інші та неуточнені 

порушення лактації 

O92.70 Інші та неуточнені 

порушення 

лактації, без 

згадки про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O92 Інші ураження 

молочної залози та 

розлади лактації, 

пов'язані з 

дітонародженням 

O92.7 Інші та неуточнені 

порушення лактації 

O92.71 Інші та неуточнені 

порушення 

лактації, зі 

згадкою про 

проблеми з 

прикладанням 

дитини до грудей 

O94 Наслідки ускладнень 

під час вагітності, 

пологів та у 

післяпологовому 

періоді 

- - - - 

O95 Акушерська смерть 

матері з неуточненої 

причини 

- - - - 

O96 Смерть матері з будь-

якої акушерської 

причини після 42 діб, 

але до року після 

розродження 

O96.0 Смерть від прямої 

акушерської причини 

пізніше 42 діб, але не 

більше року після 

розродження 

- - 

O96 Смерть матері з будь-

якої акушерської 

причини після 42 діб, 

але до року після 

розродження 

O96.1 Смерть від непрямої 

акушерської причини 

пізніше 42 діб, але не 

більше року після 

розродження 

- - 

O96 Смерть матері з будь-

якої акушерської 

причини після 42 діб, 

але до року після 

розродження 

O96.9 Смерть від неуточненої 

акушерської причини 

пізніше 42 діб, але не 

більше року після 

розродження 

- - 

O97 Смерть матері від 

наслідків акушерських 

причин, через рік або 

більше після 

розродження 

O97.0 Смерть від наслідків 

прямих акушерських 

причин, через рік або 

більше після 

розродження 

- - 

O97 Смерть матері від 

наслідків акушерських 

причин, через рік або 

більше після 

розродження 

O97.1 Смерть від наслідків 

непрямих акушерських 

причин, через рік або 

більше після 

розродження 

- - 

O97 Смерть матері від 

наслідків акушерських 

причин, через рік або 

більше після 

O97.9 Смерть від наслідків 

неуточнених 

акушерських причин, 

через рік або більше 

- - 
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розродження після розродження 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.0 Туберкульоз під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.1 Сифіліс під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.2 Гонорея під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.3 Інші інфекції, які 

передаються переважно 

статевим шляхом під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.4 Вірусний гепатит під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.5 Інші вірусні хвороби 

під час вагітності, 

пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.6 Протозойні хвороби під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

O98.7 Вірус імунодефіциту 

людини [ВІЛ] під час 

вагітності, пологів та 

- - 
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в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

післяпологового 

періоду 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.8 Інші інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O98 Інфекційні та 

паразитарні хвороби 

матері, класифіковані 

в інших рубриках, під 

час вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду 

O98.9 Неуточнена інфекційна 

або паразитарна 

хвороба матері під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.0 Анемія під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.00 Анемія під час 

вагітності, пологів 

та післяпологового 

періоду, 

неуточнена 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.0 Анемія під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.01 Анемія під час 

вагітності 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.0 Анемія під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.02 Анемія, під час 

вагітності, зі 

згадкою про 

анемію існуючу 

раніше 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.0 Анемія під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.03 Анемія під час 

пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.0 Анемія під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.04 Анемія під час 

пологів та 

післяпологового 

періоду, зі згадкою 

про анемію 

існуючу раніше 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

O99.1 Інші хвороби крові та 

кровотворних органів 

та деякі порушення з 

залученням імунного 

механізму під час 

- - 
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періоду вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.2 Ендокринні хвороби, 

розлади харчування та 

порушення обміну 

речовин під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.3 Психічні розлади та 

хвороби нервової 

системи під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.4 Хвороби системи 

кровообігу під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.5 Хвороби органів 

дихання під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.6 Хвороби органів 

травлення під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.7 Хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

під час вагітності, 

пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

O99 Інші хвороби матері, 

класифіковані в інших 

рубриках під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

O99.8 Інші уточнені хвороби 

та стани під час 

вагітності, пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.0 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

гіпертензивними 

розладами у матері 

- - 
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P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.1 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене хворобами 

нирок та сечових 

шляхів у матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.2 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

інфекційними та 

паразитарними 

хворобами у матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.3 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

хронічними хворобами 

системи кровообігу та 

органів дихання у 

матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.4 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене розладами 

харчування у матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.5 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене травмою у 

матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.6 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

хірургічним 

втручанням у матері 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.7 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

медичними 

процедурами у матері, 

не класифіковане в 

інших рубриках 

- - 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

P00.8 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

станами матері 

- - 
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бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені станами 

матері, які можуть 

бути не пов'язані з 

теперішньою 

вагітністю 

P00.9 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

неуточненим станом 

матері 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.0 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

недостатністю шийки 

матки у матері 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.1 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

передчасним розривом 

плідних оболонок 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.2 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

олігогідрамніоном 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.3 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

полігідрамніоном 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.4 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

позаматковою 

вагітністю 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.5 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

багатоплідною 

вагітністю 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.6 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене смертю 

матері 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.7 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

неправильним 

передлежанням плода 

перед пологами 

- - 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

P01.8 Ураження плода та 

новонародженого, 

- - 
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обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

обумовлене іншими 

хворобами у матері, що 

ускладнюють вагітність 

P01 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями 

вагітності у матері 

P01.9 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

неуточненими станами, 

що ускладнюють 

вагітність 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.0 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

передлежанням 

плаценти 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.1 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

ускладненнями, що 

пов'язані з 

відокремленням 

плаценти та 

кровотечею 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.2 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими та 

неуточненими 

морфологічними та 

функціональними 

аномаліями плаценти 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.3 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене синдромом 

плацентарної 

трансфузії 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.4 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене пролапсом 

пуповини 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.5 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

видами компресії 

пуповини 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

P02.6 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими та 

неуточненими станами 

пуповини 

- - 
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плідних оболонок 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.7 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

хоріонамніонітом 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.8 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

аномаліями плідних 

оболонок 

- - 

P02 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені 

ускладненнями з боку 

плаценти, пуповини та 

плідних оболонок 

P02.9 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

неуточненими 

аномаліями плідних 

оболонок 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.0 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

розродженням при 

тазовому передлежанні 

та з екстракцією плода 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.1 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншим 

видом неправильного 

передлежання, 

положення та 

диспропорції під час 

пологів та розродження 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.2 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

застосуванням щипців 

при розродженні 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.3 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

застосуванням вакуум-

екстрактора при 

розродженні 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.4 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

застосуванням кесарева 

розтину при 

розродженні 

- - 

P03 Ураження плода та P03.5 Ураження плода та - - 
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новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

новонародженого, 

обумовлене стрімкими 

пологами 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.6 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

порушенням 

скоротливої діяльності 

матки 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.8 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

уточненими 

ускладненнями пологів 

та розродження 

- - 

P03 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені іншими 

ускладненнями 

пологів та 

розродження 

P03.9 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

ускладненнями пологів 

та розродження, 

неуточнене 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.0 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

застосуванням анестезії 

та анальгезивних 

засобів у матері під час 

вагітності, пологів та 

розродження 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.1 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене впливом на 

матір інших 

медикаментів 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.2 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене вживанням 

матір'ю тютюну 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.3 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене вживанням 

матір'ю алкоголю 

- - 

P04 Ураження плода та P04.4 Ураження плода та - - 
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новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

новонародженого, 

обумовлене вживанням 

матір'ю наркотичних 

речовин 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.5 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене 

використанням матір'ю 

харчових хімічних 

речовин 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.6 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене впливом на 

матір хімічних речовин 

із навколишнього 

середовища 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.8 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене іншими 

шкідливими впливами 

на матір 

- - 

P04 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлені впливом 

шкідливих речовин, 

які надходять через 

плаценту або грудне 

молоко 

P04.9 Ураження плода та 

новонародженого, 

обумовлене шкідливим 

впливом на матір, 

неуточненим 

- - 

P05 Сповільнений ріст та 

недостатність 

харчування плода 

P05.0 Маловаговий' для 

гестаційного віку плід 

- - 

P05 Сповільнений ріст та 

недостатність 

харчування плода 

P05.1 Малий розмір плода 

для гестаційного віку 

- - 

P05 Сповільнений ріст та 

недостатність 

харчування плода 

P05.2 Недостатність 

живлення плода без 

згадки про 

'маловаговий' чи малий 

для гестаційного віку 

плід 

- - 

P05 Сповільнений ріст та 

недостатність 

харчування плода 

P05.9 Сповільнений ріст 

плода, неуточнений 

- - 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

P07.0 Надзвичайно низька 

маса тіла при 

народженні 

P07.01 Надзвичайно 

низька маса тіла 

при народженні 

499 г або менше 
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народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.0 Надзвичайно низька 

маса тіла при 

народженні 

P07.02 Надзвичайно 

низька маса тіла 

при народженні 

500-749 г 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.0 Надзвичайно низька 

маса тіла при 

народженні 

P07.03 Надзвичайно 

низька маса тіла 

при народженні 

750-999 г 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.1 Інша низька маса тіла 

при народженні 

P07.11 Інша низька маса 

тіла при 

народженні 1000-

1249 г 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.1 Інша низька маса тіла 

при народженні 

P07.12 Інша низька маса 

тіла при 

народженні 1250-

1499 г 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.1 Інша низька маса тіла 

при народженні 

P07.13 Інша низька маса 

тіла при 

народженні 1500-

2499 г 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.2 Екстремальний ступінь 

незрілості 

P07.21 Екстремальний 

ступінь незрілості, 

менше 24 повних 

тижнів 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.2 Екстремальний ступінь 

незрілості 

P07.22 Екстремальний 

ступінь незрілості, 

24 або більше 

повних тижнів, але 

менше 28 повних 

тижнів 

P07 Розлади, пов'язані зі P07.3 Інша недоношеність P07.30 Недоношеність, 
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скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

немовлят неуточнена 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.3 Інша недоношеність 

немовлят 

P07.31 Інша 

недоношеність 

немовлят, 28 або 

більше повних 

тижнів, але менше 

32 повних тижнів 

P07 Розлади, пов'язані зі 

скороченою 

вагітністю та низькою 

масою тіла при 

народженні, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P07.3 Інша недоношеність 

немовлят 

P07.32 Інша 

недоношеність 

немовлят, 32 або 

більше повних 

тижнів, але менше 

37 повних тижнів 

P08 Розлади, пов'язані з 

подовженим терміном 

вагітності та великою 

масою тіла при 

народженні 

P08.0 Надмірно велика 

дитина 

- - 

P08 Розлади, пов'язані з 

подовженим терміном 

вагітності та великою 

масою тіла при 

народженні 

P08.1 Інші 'великовагові' для 

гестаційного віку діти 

- - 

P08 Розлади, пов'язані з 

подовженим терміном 

вагітності та великою 

масою тіла при 

народженні 

P08.2 Переношена дитина, 

але не 'великовагова' 

для гестаційного віку 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.0 Субдуральний 

крововилив внаслідок 

пологової травми 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.1 Крововилив у мозок 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.2 Крововилив у 

шлуночок мозку 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

P10.3 Субарахноїдальний 

крововилив внаслідок 

пологової травми 

- - 
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внаслідок пологової 

травми 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.4 Розрив намету мозочка 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.8 Інші розриви 

внутрішньочерепних 

тканин та крововиливи 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P10 Розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

P10.9 Неуточнений розрив 

внутрішньочерепних 

тканин та крововилив 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.0 Набряк головного 

мозку внаслідок 

пологової травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.1 Інші уточнені ураження 

мозку внаслідок 

пологової травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.2 Неуточнене ураження 

мозку внаслідок 

пологової травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.3 Ураження лицьового 

нерва внаслідок 

пологової травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.4 Ураження інших 

черепних нервів 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.5 Ушкодження хребта та 

спинного мозку 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P11 Інші пологові травми 

центральної нервової 

системи 

P11.9 Ураження центральної 

нервової системи 

внаслідок пологової 

травми, неуточнене 

- - 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.0 Кефалгематома 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.1 Ушкодження волосся 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.2 Епікраніальний 

субапоневротичний 

крововилив внаслідок 

пологової травми 

- - 

P12 Пологове ушкодження P12.3 Гематома волосистої - - 
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волосистої частини 

голови 

частини голови 

внаслідок пологової 

травми 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.4 Ушкодження 

волосистої частини 

голови внаслідок 

процедур моніторингу 

новонародженого 

- - 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.8 Інші ушкодження 

волосистої частини 

голови внаслідок 

пологової травми 

- - 

P12 Пологове ушкодження 

волосистої частини 

голови 

P12.9 Ушкодження 

волосистої частини 

голови під час пологів, 

неуточнене 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.0 Перелом кісток черепа 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.1 Інші ушкодження 

черепа внаслідок 

пологової травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.2 Перелом стегнової 

кістки внаслідок 

пологової травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.3 Перелом інших довгих 

кісток внаслідок 

пологової травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.4 Перелом ключиці 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.8 Ушкодження інших 

частин скелета 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P13 Пологове ушкодження 

скелета 

P13.9 Ушкодження скелета 

внаслідок пологової 

травми, неуточнене 

- - 

P14 Пологове ушкодження 

периферичної 

нервової системи 

P14.0 Параліч Ерба внаслідок 

пологової травми 

- - 

P14 Пологове ушкодження 

периферичної 

нервової системи 

P14.1 Параліч Клюмпке 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P14 Пологове ушкодження 

периферичної 

нервової системи 

P14.2 Параліч 

діафрагмального нерва 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P14 Пологове ушкодження 

периферичної 

нервової системи 

P14.3 Інші пологові травми 

плечового сплетення 

- - 

P14 Пологове ушкодження P14.8 Ушкодження інших - - 
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периферичної 

нервової системи 

відділів периферичної 

нервової системи 

внаслідок пологової 

травми 

P14 Пологове ушкодження 

периферичної 

нервової системи 

P14.9 Ушкодження 

периферичної нервової 

системи внаслідок 

пологової травми, 

неуточнене 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.0 Ушкодження печінки 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.1 Ушкодження селезінки 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.2 Ушкодження груднино-

ключично-

соскоподібного м'яза 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.3 Пологова травма ока - - 

P15 Інші пологові травми P15.4 Пологова травма 

обличчя 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.5 Ушкодження зовнішніх 

статевих органів 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.6 Некроз підшкірної 

жирової тканини 

внаслідок пологової 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.8 Інші уточнені пологові 

травми 

- - 

P15 Інші пологові травми P15.9 Пологова травма, 

неуточнена 

- - 

P20 Внутрішньоутробна 

гіпоксія 

P20.0 Внутрішньоутробна 

гіпоксія, вперше 

відзначена до початку 

пологів 

- - 

P20 Внутрішньоутробна 

гіпоксія 

P20.1 Внутрішньоутробна 

гіпоксія, вперше 

відзначена під час 

пологів або 

розродження 

- - 

P20 Внутрішньоутробна 

гіпоксія 

P20.9 Внутрішньоутробна 

гіпоксія, неуточнена 

- - 

P21 Асфіксія при 

народженні 

P21.0 Важка асфіксія при 

народженні 

- - 

P21 Асфіксія при 

народженні 

P21.1 Легка або помірна 

асфіксія при 

народженні 

- - 

P21 Асфіксія при P21.9 Асфіксія при - - 
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народженні народженні, 

неуточнена 

P22 Дихальний розлад 

(дистрес) у 

новонародженого 

P22.0 Синдром дихального 

розладу (дистрес) у 

новонародженого 

- - 

P22 Дихальний розлад 

(дистрес) у 

новонародженого 

P22.1 Транзиторне тахіпное у 

новонародженого 

- - 

P22 Дихальний розлад 

(дистрес) у 

новонародженого 

P22.8 Інші дихальні розлади 

(дистрес) у 

новонародженого 

- - 

P22 Дихальний розлад 

(дистрес) у 

новонародженого 

P22.9 Дихальний розлад 

(дистрес) у 

новонародженого, 

неуточнений 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.0 Вірусна вроджена 

пневмонія 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.1 Вроджена пневмонія, 

спричинена хламідіями 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.2 Вроджена пневмонія, 

спричинена 

стафілококом 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.3 Вроджена пневмонія, 

спричинена 

стрептококом групи В 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.4 Вроджена пневмонія, 

спричинена кишковою 

паличкою Escherichia 

coli 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.5 Вроджена пневмонія, 

спричинена 

Pseudomonas 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.6 Вроджена пневмонія, 

спричинена іншими 

бактеріальними 

агентами 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.8 Вроджена пневмонія, 

спричинена іншими 

збудниками 

- - 

P23 Вроджена пневмонія P23.9 Вроджена пневмонія, 

неуточнена 

- - 

P24 Синдроми 

неонатальної аспірації 

P24.0 Неонатальна аспірація 

меконію 

- - 

P24 Синдроми 

неонатальної аспірації 

P24.1 Неонатальна аспірація 

амніотичної рідини та 

слизу 

- - 

P24 Синдроми 

неонатальної аспірації 

P24.2 Неонатальна аспірація 

крові 

- - 

P24 Синдроми 

неонатальної аспірації 

P24.3 Неонатальна аспірація 

молока та відригуваної 

їжі 

- - 

P24 Синдроми P24.8 Інші синдроми - - 
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неонатальної аспірації неонатальної аспірації 

P24 Синдроми 

неонатальної аспірації 

P24.9 Синдром неонатальної 

аспірації, неуточнений 

- - 

P25 Синдром витоку 

повітря, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P25.0 Інтерстиціальна 

емфізема, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P25 Синдром витоку 

повітря, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P25.1 Пневмоторакс, що 

виникає у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P25 Синдром витоку 

повітря, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P25.2 Пневмомедіастинум, 

що виникає у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P25 Синдром витоку 

повітря, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P25.3 Пневмоперикард, що 

виникає у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P25 Синдром витоку 

повітря, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P25.8 Інші стани, пов'язані з 

синдромом витоку 

повітря, що виникають 

у перинатальному 

періоді 

- - 

P26 Легенева кровотеча, 

що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P26.0 Трахеобронхіальна 

кровотеча, що виникає 

у перинатальному 

періоді 

- - 

P26 Легенева кровотеча, 

що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P26.1 Масивна легенева 

кровотеча, що виникає 

у перинатальному 

періоді 

- - 

P26 Легенева кровотеча, 

що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P26.8 Інші легеневі 

кровотечі, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P26 Легенева кровотеча, 

що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P26.9 Неуточнена легенева 

кровотеча, що виникає 

у перинатальному 

періоді 

- - 

P27 Хронічна респіраторна 

хвороба, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P27.0 Синдром Вільсона-

Мікіті 

- - 

P27 Хронічна респіраторна 

хвороба, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P27.1 Хронічне захворювання 

легень у 

новонародженого 

- - 

P27 Хронічна респіраторна 

хвороба, що виникає у 

перинатальному 

P27.8 Інші хронічні хвороби 

органів дихання, що 

виникають у 

- - 
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періоді перинатальному 

періоді 

P27 Хронічна респіраторна 

хвороба, що виникає у 

перинатальному 

періоді 

P27.9 Неуточнені хронічні 

хвороби органів 

дихання, що виникають 

у перинатальному 

періоді 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.0 Первинний ателектаз у 

новонародженого 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.1 Інший та неуточнений 

ателектаз у 

новонародженого 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.2 Напади ціанозу у 

новонародженого 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.3 Первинне апное уві сні 

у новонародженого 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.4 Інші типи апное у 

новонародженого 

P28.40 Апное у 

новонародженого, 

неуточнене 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.4 Інші типи апное у 

новонародженого 

P28.41 Апное 

недоношених 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.4 Інші типи апное у 

новонародженого 

P28.49 Інше апное у 

новонародженого 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.5 Дихальна недостатність 

у новонародженого 

- - 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.8 Інші уточнені 

респіраторні стани у 

новонародженого 

P28.81 Сопіння 

новонароджених 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.8 Інші уточнені 

респіраторні стани у 

новонародженого 

P28.82 Набутий стеноз 

під власне 

голосовим 

апаратом у 

новонародженого 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.8 Інші уточнені 

респіраторні стани у 

новонародженого 

P28.83 Стогін на видиху 
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P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.8 Інші уточнені 

респіраторні стани у 

новонародженого 

P28.89 Інші уточнені 

респіраторні стани 

у 

новонародженого 

P28 Інші респіраторні 

стани, що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P28.9 Pеспіраторний стан у 

новонародженого, 

неуточнений 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.0 Серцева недостатність 

у новонародженого 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.1 Порушення ритму 

серця у 

новонародженого 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.2 Гіпертензія у 

новонародженого 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.3 Стійкий фетальний 

кровообіг у 

новонародженого 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.4 Транзиторна ішемія 

міокарда у 

новонародженого 

- - 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.8 Інші серцево-судинні 

порушення, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.81 Гіпотензія 

новонародженого 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.8 Інші серцево-судинні 

порушення, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.82 Доброякісні шуми 

в серці у 

новонародженого 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.8 Інші серцево-судинні 

порушення, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.83 Емболія та 

тромбоз ниркової 

вени у 

новонароджених 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.8 Інші серцево-судинні 

порушення, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.89 Інші серцево-

судинні 

порушення, що 

виникають у 

перинатальному 
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періоді 

P29 Серцево-судинні 

розлади, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P29.9 Серцево-судинне 

порушення, що виникає 

у перинатальному 

періоді, неуточнене 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.0 Синдром вродженої 

краснухи 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.1 Вроджена 

цитомегаловірусна 

інфекція 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.2 Вроджена 

герпесвірусна [герпес 

простий] інфекція 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.3 Вроджений вірусний 

гепатит 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.8 Інші вроджені вірусні 

хвороби 

- - 

P35 Вроджені вірусні 

інфекції 

P35.9 Вроджена вірусна 

хвороба, неуточнена 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.0 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений 

стрептококом групи В 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.1 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений іншими 

та неуточненими 

стрептококами 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.2 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений 

Staphylococcus aureus 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.3 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений іншими 

та неуточненими 

стафілококами 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.4 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений 

кишковою паличкою 

Escherichia coli 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.5 Сепсис 

новонародженого, 

спричинений 

анаеробними 

мікроорганізмами 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис 

новонародженого 

P36.8 Інший бактеріальний 

сепсис 

новонародженого 

- - 

P36 Бактеріальний сепсис P36.9 Бактеріальний сепсис - - 
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новонародженого новонародженого, 

неуточнений 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.0 Вроджений 

туберкульоз 

- - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.1 Вроджений 

токсоплазмоз 

- - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.2 Неонатальний 

(дисемінований) 

лістеріоз 

- - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.3 Вроджена малярія, 

спричинена Plasmodium 

falciparum 

- - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.4 Інша вроджена малярія - - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.5 Кандидоз 

новонародженого 

P37.50 Кандидоз 

новонародженого, 

неуточнений 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.5 Кандидоз 

новонародженого 

P37.51 Топічний або 

шлунково-

кишковий 

кандидоз 

новонародженого 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.5 Кандидоз 

новонародженого 

P37.52 Інвазивний 

кандидоз 

новонародженого 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.5 Кандидоз 

новонародженого 

P37.59 Інший кандидоз 

новонародженого 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.8 Інші уточнені вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

- - 

P37 Інші вроджені 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

P37.9 Вроджена інфекційна 

та паразитарна хвороба, 

неуточнена 

- - 

P38 Омфаліт 

новонародженого з 

незначною 

кровотечею або без неї 

- - - - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.0 Неонатальний 

інфекційний мастит 

- - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.1 Кон'юнктивіт та 

дакріоцистит у 

новонародженого 

- - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

P39.2 Внутрішньоамніотична 

інфекція плода, не 

класифікована в інших 

- - 
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періоду рубриках 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.3 Неонатальна інфекція 

сечових шляхів 

- - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.4 Неонатальна інфекція 

шкіри 

- - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.8 Інші уточнені інфекції, 

специфічні для 

перинатального 

періоду 

- - 

P39 Інші інфекційні 

хвороби, специфічні 

для перинатального 

періоду 

P39.9 Інфекція, специфічна 

для перинатального 

періоду, неуточнена 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.0 Втрата крові у плода з 

передлежачої судини 

[vasa praevia] 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.1 Втрата крові у плода з 

розірваної пуповини 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.2 Втрата крові у плода з 

плаценти 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.3 Кровотеча до другого 

однояйцевого 

близнюка 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.4 Кровотеча у плода в 

кров'яне русло матері 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.5 Втрата крові плодом з 

перерізаного кінця 

пуповини при 

однояйцевих двійнятах 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.8 Інша втрата крові у 

плода 

- - 

P50 Втрата крові у плода P50.9 Втрата крові у плода, 

неуточнена 

- - 

P51 Кровотеча з пуповини 

у новонародженого 

P51.0 Масивна кровотеча з 

пуповини у 

новонародженого 

- - 

P51 Кровотеча з пуповини 

у новонародженого 

P51.8 Інша кровотеча з 

пуповини у 

новонародженого 

- - 

P51 Кровотеча з пуповини 

у новонародженого 

P51.9 Кровотеча з пуповини у 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.0 Внутрішньошлуночков

ий (нетравматичний) 

крововилив І ступеня у 

плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний P52.1 Внутрішньошлуночков - - 
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нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

ий (нетравматичний) 

крововилив II ступеня у 

плода та 

новонародженого 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.2 Внутрішньошлуночков

ий (нетравматичний) 

крововилив III та IV 

ступеня у плода та 

новонародженого 

P52.21 Внутрішньошлуно

чковий 

(нетравматичний) 

крововилив III 

ступеня у плода та 

новонародженого 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.2 Внутрішньошлуночков

ий (нетравматичний) 

крововилив III та IV 

ступеня у плода та 

новонародженого 

P52.22 Внутрішньошлуно

чковий 

(нетравматичний) 

крововилив IV 

ступеня у плода та 

новонародженого 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.3 Неуточнений 

внутрішньошлуночков

ий (нетравматичний) 

крововилив у плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.4 Крововилив у мозок 

(нетравматичний) у 

плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.5 Субарахноїдальний 

(нетравматичний) 

крововилив у плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.6 Крововилив у мозочок 

та задню черепну ямку 

(нетравматичний) у 

плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.8 Інші 

внутрішньочерепні 

(нетравматичні) 

крововиливи у плода та 

новонародженого 

- - 

P52 Внутрішньочерепний 

нетравматичний 

крововилив у плода та 

новонародженого 

P52.9 Внутрішньочерепний 

(нетравматичний) 

крововилив у плода та 

новонародженого, 

неуточнений 

- - 

P53 Геморагічна хвороба у 

плода та 

новонародженого 

- - - - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.0 Гематемезис 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.1 Мелена 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні P54.2 Кровотеча з прямої - - 
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кровотечі кишки у 

новонародженого 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.3 Інша шлунково-

кишкова кровотеча у 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.4 Крововилив в 

надниркову залозу у 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.5 Крововилив у шкіру у 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.6 Кровотеча з піхви у 

новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.8 Інші уточнені кровотечі 

у новонародженого 

- - 

P54 Інші неонатальні 

кровотечі 

P54.9 Неонатальна кровотеча, 

неуточнена 

- - 

P55 Гемолітична хвороба у 

плода та 

новонародженого 

P55.0 Rh-ізоімунізація плода 

та новонародженого 

- - 

P55 Гемолітична хвороба у 

плода та 

новонародженого 

P55.1 ABO-ізоімунізація 

плода та 

новонародженого 

- - 

P55 Гемолітична хвороба у 

плода та 

новонародженого 

P55.8 Інші форми 

гемолітичної хвороби 

плода та 

новонародженого 

- - 

P55 Гемолітична хвороба у 

плода та 

новонародженого 

P55.9 Гемолітична хвороба 

плода та 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P56 Водянка плода 

внаслідок 

гемолітичної хвороби 

P56.0 Водянка плода, 

зумовлена 

ізоімунізацією 

- - 

P56 Водянка плода 

внаслідок 

гемолітичної хвороби 

P56.9 Водянка плода 

внаслідок іншої та 

неуточненої 

гемолітичної хвороби 

- - 

P57 Ядерна жовтяниця P57.0 Ядерна жовтяниця, 

зумовлена 

ізоімунізацією 

- - 

P57 Ядерна жовтяниця P57.8 Інша уточнена ядерна 

жовтяниця 

- - 

P57 Ядерна жовтяниця P57.9 Ядерна жовтяниця, 

неуточнена 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.0 Жовтяниця у 

новонародженого, 

зумовлена синцями 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.1 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок кровотечі 

- - 
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P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.2 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інфекції 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.3 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок поліцитемії 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.4 Жовтяниця у 

новонародженого, 

зумовлена лікарськими 

засобами або 

токсинами, переданими 

з організму матері або 

введеними 

новонародженому 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.5 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок заковтування 

материнської крові 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.8 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок іншого 

уточненого надмірного 

гемолізу 

- - 

P58 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших видів 

надмірного гемолізу 

P58.9 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок надмірного 

гемолізу, неуточнена 

- - 

P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.0 Жовтяниця у 

новонародженого, 

пов'язана з 

передчасним 

розродженням 

- - 

P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.1 Синдром згущення 

жовчі 

- - 

P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.2 Жовтяниця у 

новонародженого, 

зумовлена іншим та 

неуточненим 

ураженням клітин 

печінки 

- - 

P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.3 Жовтяниця у 

новонародженого від 

інгібітору грудного 

молока 

- - 

P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.8 Жовтяниця у 

новонародженого, 

зумовлена іншими 

уточненими причинами 

- - 
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P59 Жовтяниця у 

новонародженого 

внаслідок інших та 

неуточнених причин 

P59.9 Жовтяниця у 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P60 Розсіяна 

внутрішньосудинна 

коагуляція у плода та 

новонародженого 

- - - - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.0 Транзиторна 

неонатальна 

тромбоцитопенія 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.1 Поліцитемія 

новонародженого 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.2 Анемія недоношених - - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.3 Вроджена анемія 

внаслідок втрати крові 

плодом 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.4 Інші вроджені анемії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.5 Транзиторна 

неонатальна 

нейтропенія 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.6 Інші транзиторні 

неонатальні розлади 

коагуляції 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.8 Інші уточнені 

перинатальні 

гематологічні 

порушення 

- - 

P61 Інші перинатальні 

гематологічні 

порушення 

P61.9 Перинатальне 

гематологічне 

порушення, неуточнене 

- - 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.0 Синдром 

новонародженого від 

матері з гестаційним 

діабетом 

- - 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.1 Синдром 

новонародженого від 

матері, хворої на діабет 

- - 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.2 Цукровий діабет 

новонароджених 

- - 

P70 Транзиторні P70.3 Ятрогенна неонатальна - - 
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порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

гіпоглікемія 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.4 Інша неонатальна 

гіпоглікемія 

- - 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.8 Інші транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну у 

плода та 

новонародженого 

- - 

P70 Транзиторні 

порушення 

вуглеводного обміну, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P70.9 Транзиторне 

порушення 

вуглеводного обміну у 

плода та 

новонародженого, 

неуточнене 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.0 Гіпокальціємія від 

коров'ячого молока у 

новонародженого 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.1 Інші форми 

неонатальної 

гіпокальціємії 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.2 Неонатальна 

гіпомагніємія 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.3 Неонатальна тетанія 

без недостатності 

кальцію чи магнію 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.4 Транзиторний 

неонатальний 

гіпопаратиреоз 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.8 Інші транзиторні 

неонатальні порушення 

обміну кальцію та 

магнію 

- - 

P71 Транзиторні 

неонатальні 

порушення обміну 

кальцію та магнію 

P71.9 Транзиторне 

неонатальне 

порушення обміну 

кальцію та магнію, 

неуточнене 

- - 

P72 Інші транзиторні 

неонатальні 

ендокринні 

P72.0 Неонатальний зоб, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 
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порушення 

P72 Інші транзиторні 

неонатальні 

ендокринні 

порушення 

P72.1 Транзиторний 

неонатальний 

гіпертиреоз 

- - 

P72 Інші транзиторні 

неонатальні 

ендокринні 

порушення 

P72.2 Інші транзиторні 

неонатальні порушення 

функції щитоподібної 

залози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

P72 Інші транзиторні 

неонатальні 

ендокринні 

порушення 

P72.8 Інші уточнені 

транзиторні 

неонатальні ендокринні 

порушення 

- - 

P72 Інші транзиторні 

неонатальні 

ендокринні 

порушення 

P72.9 Транзиторне 

неонатальне 

ендокринне 

порушення, неуточнене 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.0 Метаболічний ацидоз у 

новонародженого 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.1 Дегідратація у 

новонародженого 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.2 Порушення натрієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.20 Порушення 

натрієвого балансу 

у 

новонародженого, 

неуточнене 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.2 Порушення натрієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.21 Гіпернатріємія у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.2 Порушення натрієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.22 Гіпонатріємія у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.2 Порушення натрієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.29 Інші порушення 

натрієвого балансу 

у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

P74.3 Порушення калієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.30 Порушення 

калієвого балансу 

у 
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речовин у 

новонародженого 

новонародженого, 

неуточнене 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.3 Порушення калієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.31 Гіперкаліємія у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.3 Порушення калієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.32 Гіпокаліємія у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.3 Порушення калієвого 

балансу у 

новонародженого 

P74.39 Інші порушення 

калієвого балансу 

у 

новонародженого 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.4 Інші транзиторні 

порушення водно-

сольового обміну у 

новонародженого 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.5 Транзиторна 

тирозинемія у 

новонародженого 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.8 Інші транзиторні 

порушення обміну 

речовин у 

новонародженого 

- - 

P74 Інші транзиторні 

порушення 

електролітів та обміну 

речовин у 

новонародженого 

P74.9 Транзиторне 

порушення обміну 

речовин у 

новонародженого, 

неуточнене 

- - 

P75 Меконієвий ілеус при 

кістозному фіброзі 

(E84†) 

- - - - 

P76 Інші види 

непрохідності кишок у 

новонародженого 

P76.0 Синдром меконієвої 

пробки 

- - 

P76 Інші види 

непрохідності кишок у 

новонародженого 

P76.1 Транзиторний ілеус у 

новонародженого 

- - 

P76 Інші види 

непрохідності кишок у 

новонародженого 

P76.2 Кишкова непрохідність 

внаслідок згущення 

молока 

- - 

P76 Інші види 

непрохідності кишок у 

новонародженого 

P76.8 Інша уточнена 

непрохідність кишок у 

новонародженого 

- - 
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P76 Інші види 

непрохідності кишок у 

новонародженого 

P76.9 Непрохідність кишок у 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P77 Некротизуючий 

ентероколіт у плода та 

новонародженого 

- - - - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.0 Перфорація кишок у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.1 Інші форми 

неонатального 

перитоніту 

- - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.2 Гематемезис та мелена 

внаслідок заковтування 

материнської крові 

- - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.3 Неінфекційна діарея у 

новонародженого 

- - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.8 Інші уточнені розлади 

системи травлення у 

перинатальному 

періоді 

- - 

P78 Інші розлади системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді 

P78.9 Розлад системи 

травлення у 

перинатальному 

періоді, неуточнений 

- - 

P80 Гіпотермія у 

новонародженого 

P80.0 Синдром холодової 

травми 

- - 

P80 Гіпотермія у 

новонародженого 

P80.8 Інша гіпотермія 

новонародженого 

- - 

P80 Гіпотермія у 

новонародженого 

P80.9 Гіпотермія у 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P81 Інші порушення 

терморегуляції у 

новонародженого 

P81.0 Гіпертермія 

новонародженого, 

пов'язана з факторами 

навколишнього 

середовища 

- - 

P81 Інші порушення 

терморегуляції у 

новонародженого 

P81.8 Інші уточнені 

порушення 

терморегуляції у 

новонародженого 

- - 

P81 Інші порушення 

терморегуляції у 

новонародженого 

P81.9 Порушення 

терморегуляції у 

новонародженого, 

неуточнене 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

P83.0 Склерема у 

новонародженого 

- - 
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специфічні для плода 

та новонародженого 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.1 Неонатальна токсична 

еритема 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.2 Водянка плода, не 

зумовлена 

гемолітичною 

хворобою 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.3 Інші та неуточнені 

набряки, специфічні 

для плода та 

новонародженого 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.4 Набухання грудних 

залоз у 

новонародженого 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.5 Вроджене гідроцеле - - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.6 Поліп кукси пуповини - - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.8 Інші уточнені зміни 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

- - 

P83 Інші стани 

зовнішнього покриву, 

специфічні для плода 

та новонародженого 

P83.9 Зміна зовнішнього 

покриву, специфічна 

для плода та 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P90 Судоми у 

новонародженого 

- - - - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.0 Ішемія мозку у 

новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.1 Набуті 

перивентрикулярні 

кісти у 

новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.2 Церебральна 

лейкомаляція у 

новонародженого 

P91.20 Церебральна 

лейкомаляція у 

новонародженого, 

неуточнена 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.2 Церебральна 

лейкомаляція у 

новонародженого 

P91.21 Церебральна 

лейкомаляція у 

новонародженого, 

кістозна 
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P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.3 Церебральна 

збудливість 

новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.4 Церебральна депресія у 

новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.5 Неонатальна кома - - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.6 Гіпоксично-ішемічна 

енцефалопатія [ГІЕ] у 

новонародженого 

P91.60 Гіпоксично-

ішемічна 

енцефалопатія 

[ГІЕ] у 

новонародженого, 

неуточнена 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.6 Гіпоксично-ішемічна 

енцефалопатія [ГІЕ] у 

новонародженого 

P91.61 Гіпоксично-

ішемічна 

енцефалопатія 

[ГІЕ] у 

новонародженого 

1 стадії 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.6 Гіпоксично-ішемічна 

енцефалопатія [ГІЕ] у 

новонародженого 

P91.62 Гіпоксично-

ішемічна 

енцефалопатія 

[ГІЕ] у 

новонародженого 

2 стадії 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.6 Гіпоксично-ішемічна 

енцефалопатія [ГІЕ] у 

новонародженого 

P91.63 Гіпоксично-

ішемічна 

енцефалопатія 

[ГІЕ] у 

новонародженого 

3 стадії 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.7 Набута гідроцефалія у 

новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.8 Інші уточнені розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

- - 

P91 Інші розлади 

церебрального статусу 

у новонародженого 

P91.9 Розлад церебрального 

статусу у 

новонародженого, 

неуточнений 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.0 Блювання у 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.1 Відригування та 

румінація у 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.2 Мляве ссання у 

новонародженого 

- - 
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P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.3 Недогодовування 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.4 Перегодовування 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.5 Труднощі грудного 

вигодовування 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.8 Інші проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

- - 

P92 Проблеми 

вигодовування 

новонародженого 

P92.9 Проблема 

вигодовування 

новонародженого, 

неуточнена 

- - 

P93 Реакції та 

інтоксикації, 

зумовлені лікарськими 

засобами, 

призначеними для 

плода та 

новонародженого 

- - - - 

P94 Порушення м'язового 

тонусу у 

новонародженого 

P94.0 Транзиторна важка 

міастенія у 

новонародженого 

- - 

P94 Порушення м'язового 

тонусу у 

новонародженого 

P94.1 Вроджений гіпертонус - - 

P94 Порушення м'язового 

тонусу у 

новонародженого 

P94.2 Вроджений гіпотонус - - 

P94 Порушення м'язового 

тонусу у 

новонародженого 

P94.8 Інші порушення 

м'язового тонусу 

новонародженого 

- - 

P94 Порушення м'язового 

тонусу у 

новонародженого 

P94.9 Порушення м'язового 

тонусу 

новонародженого, 

неуточнене 

- - 

P95 Смерть плода від 

неуточненої причини 

- - - - 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.0 Вроджена ниркова 

недостатність 

- - 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.1 Симптоми 

медикаментозної 

абстиненції у 

новонародженого, 

зумовлені наркоманією 

матері 

- - 

P96 Інші стани, що P96.2 Симптоми абстиненції - - 
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виникають у 

перинатальному 

періоді 

у новонародженого, 

зумовлені 

терапевтичним 

застосуванням ліків 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.3 Широкі черепні шви у 

новонародженого 

- - 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.4 Переривання 

вагітності, вплив на 

плід та 

новонародженого 

- - 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.50 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

неуточненими 

внутрішньоутробн

ими втручаннями 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.51 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

амніоцентезом 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.52 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

збиранням зразків 

ворсинок хоріона 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.53 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

збиранням зразків 

крові плода 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.54 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

ускладненнями 

внутрішньоутробн

ої операції плода 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.5 Ускладнення, 

спричинені 

внутрішньоутробними 

втручаннями, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

P96.59 Ураження плода 

та 

новонародженого, 

обумовлене 

іншими 

внутрішньоутробн

ими втручаннями 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

P96.8 Інші уточнені стани, 

що виникають у 

P96.81 Нервова дитина 
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перинатальному 

періоді 

перинатальному 

періоді 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.8 Інші уточнені стани, 

що виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.89 Інші уточнені 

стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96 Інші стани, що 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

P96.9 Стан, що виник у 

перинатальному 

періоді, неуточнений 

- - 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.00 Аненцефалія, 

неуточнена 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.01 Неповна 

аненцефалія 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.02 Повна 

аненцефалія 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.03 Акранія 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.04 Ацефалія 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.0 Аненцефалія Q00.09 Інша аненцефалія 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.1 Краніорахішизис - - 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.2 Іненцефалія Q00.20 Іненцефалія, 

неуточнена 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.2 Іненцефалія Q00.21 Іненцефалія, 

відкрита 

Q00 Аненцефалія та 

подібні вади розвитку 

Q00.2 Іненцефалія Q00.22 Іненцефалія, 

закрита 

Q01 Енцефалоцеле Q01.0 Лобове енцефалоцеле - - 

Q01 Енцефалоцеле Q01.1 Носолобове 

енцефалоцеле 

- - 

Q01 Енцефалоцеле Q01.2 Потиличне 

енцефалоцеле 

- - 

Q01 Енцефалоцеле Q01.8 Енцефалоцеле інших 

локалізацій 

Q01.81 Тім'яне 

енцефалоцеле 

Q01 Енцефалоцеле Q01.8 Енцефалоцеле інших 

локалізацій 

Q01.82 Орбітальне 

енцефалоцеле 

Q01 Енцефалоцеле Q01.8 Енцефалоцеле інших 

локалізацій 

Q01.83 Назальне 

енцефалоцеле 

Q01 Енцефалоцеле Q01.8 Енцефалоцеле інших 

локалізацій 

Q01.84 Носоглоткове 

енцефалоцеле 

Q01 Енцефалоцеле Q01.8 Енцефалоцеле інших 

локалізацій 

Q01.89 Енцефалоцеле 

інших уточнених 

локалізацій 

Q01 Енцефалоцеле Q01.9 Енцефалоцеле, 

неуточнене 

- - 

Q02 Мікроцефалія - - - - 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.0 Вроджена вада 

сільвієвого 

Q03.01 Вроджений стеноз 

та обструкція 



786 
 

водопроводу сільвієвого 

водопроводу 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.0 Вроджена вада 

сільвієвого 

водопроводу 

Q03.09 Інші вроджені 

вади сільвієвого 

водопроводу 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.1 Атрезія отворів 

Мажанді та Лушки 

- - 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.8 Інша вроджена 

гідроцефалія 

Q03.81 Вроджена суміжна 

гідроцефалія 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.8 Інша вроджена 

гідроцефалія 

Q03.89 Інша вроджена 

гідроцефалія 

Q03 Вроджена 

гідроцефалія 

Q03.9 Вроджена 

гідроцефалія, 

неуточнена 

- - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.0 Вроджені вади 

розвитку мозолистого 

тіла 

Q04.00 Вроджені вади 

розвитку 

мозолистого тіла, 

неуточнені 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.0 Вроджені вади 

розвитку мозолистого 

тіла 

Q04.01 Агенезія 

мозолистого тіла 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.0 Вроджені вади 

розвитку мозолистого 

тіла 

Q04.09 Інші вроджені 

вади розвитку 

мозолистого тіла 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.1 Ариненцефалія - - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.2 Голопрозенцефалія - - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.30 Редукційні 

аномалії мозку, 

неуточнені 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.31 Редукційні 

аномалії 

головного мозку 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.32 Редукційні 

аномалії 

гіпоталамуса 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.33 Редукційні 

аномалії мозочка 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.34 Агірія та 

лісенцефалія 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.35 Мікрогірія та 

пахігірія 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.36 Гідраненцефалія 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.3 Інші та неуточнені 

редукційні деформації 

мозку 

Q04.39 Інші редукційні 

аномалії мозку 
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Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.4 Септо-оптична 

дисплазія 

- - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.5 Мегаленцефалія - - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.6 Вроджені церебральні 

кісти 

Q04.60 Вроджені 

церебральні кісти, 

неуточнені 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.6 Вроджені церебральні 

кісти 

Q04.61 Одинична 

вроджена 

церебральна кіста 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.6 Вроджені церебральні 

кісти 

Q04.62 Множинні 

вроджені 

церебральні кісти 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

головного мозку 

- - 

Q04 Інші вроджені вади 

розвитку мозку 

Q04.9 Вроджена вада 

розвитку головного 

мозку, неуточнена 

- - 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.0 Розщілина шийного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.00 Розщілина 

шийного відділу 

хребта з 

гідроцефалією, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.0 Розщілина шийного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.01 Розщілина 

шийного відділу 

хребта з 

гідроцефалією, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.0 Розщілина шийного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.02 Розщілина 

шийного відділу 

хребта з 

гідроцефалією, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.1 Розщілина грудного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.10 Розщілина 

грудного відділу 

хребта з 

гідроцефалією, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.1 Розщілина грудного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.11 Розщілина 

грудного відділу 

хребта з 
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гідроцефалією, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.1 Розщілина грудного 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.12 Розщілина 

грудного відділу 

хребта з 

гідроцефалією, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.2 Розщілина в 

поперекового відділу 

хребта з гідроцефалією 

Q05.20 Розщілина в 

поперекового 

відділу хребта з 

гідроцефалією, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.2 Розщілина в 

поперекового відділу 

хребта з гідроцефалією 

Q05.21 Розщілина в 

поперекового 

відділу хребта з 

гідроцефалією, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.2 Розщілина в 

поперекового відділу 

хребта з гідроцефалією 

Q05.22 Розщілина в 

поперекового 

відділу хребта з 

гідроцефалією, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.3 Розщілина крижового 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.30 Розщілина 

крижового відділу 

хребта з 

гідроцефалією, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.3 Розщілина крижового 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.31 Розщілина 

крижового відділу 

хребта з 

гідроцефалією, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.3 Розщілина крижового 

відділу хребта з 

гідроцефалією 

Q05.32 Розщілина 

крижового відділу 

хребта з 

гідроцефалією, 

Закрита, cystica, 



789 
 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.4 Розщілина хребта з 

гідроцефалією, 

неуточнена 

Q05.40 Розщілина хребта 

з гідроцефалією, 

неуточнена, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.4 Розщілина хребта з 

гідроцефалією, 

неуточнена 

Q05.41 Розщілина хребта 

з гідроцефалією, 

неуточнена, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.4 Розщілина хребта з 

гідроцефалією, 

неуточнена 

Q05.42 Розщілина хребта 

з гідроцефалією, 

неуточнена, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.5 Розщілина шийного 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.50 Розщілина 

шийного відділу 

хребта без 

гідроцефалії, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.5 Розщілина шийного 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.51 Розщілина 

шийного відділу 

хребта без 

гідроцефалії, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.5 Розщілина шийного 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.52 Розщілина 

шийного відділу 

хребта без 

гідроцефалії, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.6 Розщілинав грудного 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.60 Розщілинав 

грудного відділу 

хребта без 

гідроцефалії, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.6 Розщілинав грудного 

відділу хребта без 

Q05.61 Розщілинав 

грудного відділу 
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гідроцефалії хребта без 

гідроцефалії, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.6 Розщілинав грудного 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.62 Розщілинав 

грудного відділу 

хребта без 

гідроцефалії, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.7 Розщілина 

поперекового відділу 

хребта без гідроцефалії 

Q05.70 Розщілина 

поперекового 

відділу хребта без 

гідроцефалії, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.7 Розщілина 

поперекового відділу 

хребта без гідроцефалії 

Q05.71 Розщілина 

поперекового 

відділу хребта без 

гідроцефалії, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.7 Розщілина 

поперекового відділу 

хребта без гідроцефалії 

Q05.72 Розщілина 

поперекового 

відділу хребта без 

гідроцефалії, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.8 Розщілина крижового 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.80 Розщілина 

крижового відділу 

хребта без 

гідроцефалії, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.8 Розщілина крижового 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.81 Розщілина 

крижового відділу 

хребта без 

гідроцефалії, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.8 Розщілина крижового 

відділу хребта без 

гідроцефалії 

Q05.82 Розщілина 

крижового відділу 

хребта без 

гідроцефалії, 
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Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.9 Розщілина хребта, 

неуточнена 

Q05.90 Розщілина хребта, 

неуточнена, Не 

уточнено чи є 

ураження 

відкритим або 

закритим 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.9 Розщілина хребта, 

неуточнена 

Q05.91 Розщілина хребта, 

неуточнена, 

Відкрита, aperta, 

не вкрита шкірою 

або оболонкою 

Q05 Розщілина хребта 

[Spina bifida] 

Q05.9 Розщілина хребта, 

неуточнена 

Q05.92 Розщілина хребта, 

неуточнена, 

Закрита, cystica, 

вкрита шкірою або 

оболонкою 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.0 Амієлія - - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.1 Гіпоплазія та дисплазія 

спинного мозку 

- - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.2 Діастематомієлія - - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.3 Інші вроджені вади 

розвитку кінського 

хвоста 

- - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.4 Гідромієлія - - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку спинного 

мозку 

- - 

Q06 Інші вроджені вади 

розвитку спинного 

мозку 

Q06.9 Вроджена вада 

розвитку спинного 

мозку, неуточнена 

- - 

Q07 Інші вроджені вади 

розвитку нервової 

системи 

Q07.0 Синдром Арнольда-

Кіарі 

- - 

Q07 Інші вроджені вади 

розвитку нервової 

системи 

Q07.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нервової 

системи 

Q07.81 Синдром 

тремтячої щелепи 

Q07 Інші вроджені вади 

розвитку нервової 

системи 

Q07.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нервової 

системи 

Q07.82 Гіпоплазія 

зорового нерва 

Q07 Інші вроджені вади 

розвитку нервової 

системи 

Q07.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нервової 

системи 

Q07.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку нервової 
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системи 

Q07 Інші вроджені вади 

розвитку нервової 

системи 

Q07.9 Вроджена вада 

розвитку нервової 

системи, неуточнена 

- - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.0 Вроджений птоз - - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.1 Вроджений ектропіон - - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.2 Вроджений ентропіон - - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.3 Інші вроджені вади 

розвитку повіки 

- - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.4 Відсутність та агенезія 

сльозового апарата 

- - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.5 Вроджений стеноз та 

стриктура сльозної 

протоки 

- - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.6 Інші вроджені вади 

розвитку сльозового 

апарата 

- - 

Q10 Вроджені вади 

розвитку повіки, 

сльозового апарата та 

очної ямки 

Q10.7 Вроджена вада 

розвитку очної ямки 

- - 

Q11 Анофтальм, 

мікрофтальм та 

макрофтальм 

Q11.0 Кіста очного яблука - - 

Q11 Анофтальм, 

мікрофтальм та 

макрофтальм 

Q11.1 Інший вид анофтальму - - 

Q11 Анофтальм, 

мікрофтальм та 

макрофтальм 

Q11.2 Мікрофтальм - - 

Q11 Анофтальм, 

мікрофтальм та 

макрофтальм 

Q11.3 Макрофтальм - - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.0 Вроджена катаракта - - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.1 Вроджене зміщення 

кришталика 

- - 
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Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.2 Колобома кришталика - - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.3 Вроджена афакія - - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.4 Сферофакія - - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.8 Інші вроджені вади 

розвитку кришталика 

- - 

Q12 Вроджені вади 

розвитку кришталика 

Q12.9 Вроджена вада 

розвитку кришталика, 

неуточнена 

- - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.0 Колобома райдужки - - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.1 Відсутність райдужки - - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.2 Інші вроджені вади 

розвитку райдужки 

- - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.3 Вроджене помутніння 

рогівки 

- - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.4 Інші вроджені вади 

розвитку рогівки 

Q13.40 Вроджена вада 

розвитку рогівки, 

неуточнена 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.4 Інші вроджені вади 

розвитку рогівки 

Q13.41 Мікрокорнеа 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.4 Інші вроджені вади 

розвитку рогівки 

Q13.49 Інші вроджені 

вади розвитку 

рогівки 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.5 Блакитна склера - - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.8 Інші вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

- - 

Q13 Вроджені вади 

розвитку переднього 

сегмента ока 

Q13.9 Вроджена вада 

розвитку переднього 

сегмента ока, 

неуточнена 

- - 

Q14 Вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

Q14.0 Вроджена вада 

розвитку склоподібного 

тіла 

- - 

Q14 Вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

Q14.1 Вроджена вада 

розвитку сітківки 

- - 

Q14 Вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

Q14.2 Вроджена вада 

розвитку диска 

зорового нерва 

- - 

Q14 Вроджені вади Q14.3 Вроджена вада - - 
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розвитку заднього 

сегмента ока 

розвитку судинної 

оболонки ока 

Q14 Вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

Q14.8 Інші вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

- - 

Q14 Вроджені вади 

розвитку заднього 

сегмента ока 

Q14.9 Вроджена вада 

розвитку заднього 

сегмента ока, 

неуточнена 

- - 

Q15 Інші вроджені вади 

розвитку ока 

Q15.0 Вроджена глаукома - - 

Q15 Інші вроджені вади 

розвитку ока 

Q15.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку ока 

- - 

Q15 Інші вроджені вади 

розвитку ока 

Q15.9 Вроджена вада 

розвитку ока, 

неуточнена 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.0 Вроджена відсутність 

вушної раковини 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.1 Вроджена відсутність, 

атрезія та стриктура 

слухового ходу 

(зовнішнього) 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.2 Відсутність євстахієвої 

труби 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.3 Вроджена вада 

розвитку слухових 

кісточок 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.4 Інші вроджені вади 

розвитку середнього 

вуха 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.5 Вроджена вада 

розвитку внутрішнього 

вуха 

- - 

Q16 Вроджені вади 

розвитку вуха, що 

спричиняють 

зниження слуху 

Q16.9 Вроджена вада 

розвитку вуха, що 

зумовлює порушення 

слуху, неуточнена 

- - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.0 Додаткова вушна 

раковина 

Q17.01 Додаткова вушна 

раковина 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.0 Додаткова вушна 

раковина 

Q17.02 Вушний відросток 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.1 Макротія - - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.2 Мікротія - - 
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Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.3 Інші аномалії вуха - - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.4 Аномально 

розташоване вухо 

- - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.5 Відстовбурчені вуха - - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку вуха 

- - 

Q17 Інші вроджені вади 

розвитку вуха 

Q17.9 Вроджена вада 

розвитку вуха, 

неуточнена 

- - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.0 Пазуха, свищ [нориця] 

та кіста зябрової 

щілини 

- - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.1 Преаурикулярна пазуха 

та кіста 

- - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.2 Інші вади розвитку 

зябрової щілини 

- - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.3 Крилоподібна шия - - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.4 Макростомія - - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.5 Мікростомія - - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.6 Макрохейлія - - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.7 Мікрохейлія - - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку обличчя 

та шиї 

- - 

Q18 Інші вроджені вади 

розвитку обличчя та 

шиї 

Q18.9 Вроджена вада 

розвитку обличчя та 

шиї, неуточнена 

- - 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.0 Загальний артеріальний 

стовбур 

- - 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.1 Правий шлуночок з 

подвійним вихідним 

отвором 

- - 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.2 Лівий шлуночок з 

подвійним вихідним 

отвором 

- - 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

Q20.3 Дискордантне 

шлуночково-

Q20.30 Дискордантне 

шлуночково-
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камер та сполучень артеріальне сполучення артеріальне 

сполучення, 

неуточнене 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.3 Дискордантне 

шлуночково-

артеріальне сполучення 

Q20.31 Транспозиція 

магістральних 

судин, повна 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.3 Дискордантне 

шлуночково-

артеріальне сполучення 

Q20.39 Інше уточнене 

дискордантне 

шлуночково-

артеріальне 

сполучення 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.4 Шлуночок з подвійним 

вхідним отвором 

Q20.40 Подвоєння 

вхідного отвору 

шлуночка, 

неуточнене 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.4 Шлуночок з подвійним 

вхідним отвором 

Q20.41 Лівий шлуночок з 

подвійним 

вхідним отвором 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.4 Шлуночок з подвійним 

вхідним отвором 

Q20.42 Правий шлуночок 

з подвійним 

вхідним отвором 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.4 Шлуночок з подвійним 

вхідним отвором 

Q20.49 Інше уточнене 

подвоєння 

вхідного отвору 

шлуночка 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.5 Дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення 

Q20.50 Дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення, 

неуточнене 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.5 Дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення 

Q20.51 Скоригована 

транспозиція 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.5 Дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення 

Q20.52 Інверсія 

шлуночків 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.5 Дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення 

Q20.59 Інше уточнене 

дискордантне 

передсердно-

шлуночкове 

сполучення 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.6 Ізомерія вушка 

передсердя 

- - 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.81 Гіпоплазія правого 

шлуночка 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.82 Гіпоплазія лівого 

шлуночка 
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Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та 

сполучень 

Q20 Вроджені вади 

розвитку серцевих 

камер та сполучень 

Q20.9 Вроджена вада 

розвитку серцевих 

камер та сполучень, 

неуточнена 

- - 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.00 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки, 

неуточнений 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.01 М'язовий дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.02 Перимембранозни

й дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.03 Субартеріальний 

(підартеріальний) 

дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.04 Дефект Гербоде 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.0 Дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21.09 Інший уточнений 

дефект 

міжшлуночкової 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.10 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки, 

неуточнений 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.11 Відкрите або 

персистуюче 

овальне вікно 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.12 Дефект венозного 

синуса 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.13 Вторинний дефект 

міжпередсердньої 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.14 Дефект 

перегородки 

коронарного 

синуса 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.15 Синдром 

Лютембахера 
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Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.1 Дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21.19 Інший уточнений 

дефект 

міжпередсердної 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.20 Атріовентрикуляр

ний септальний 

дефект, 

неуточнений 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.21 Первинний дефект 

міжпередсердньої 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.22 Неповний 

атріовентрикулярн

ий септальний 

дефект 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.23 Проміжний 

атріовентрикулярн

ий септальний 

дефект 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.24 Повний 

атріовентрикулярн

ий септальний 

дефект 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.2 Атріовентрикулярний 

септальний дефект 

Q21.29 Інший уточнений 

атріовентрикулярн

ий септальний 

дефект 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.3 Тетрада Фалло - - 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.4 Дефект перегородки 

між аортою та 

легеневою артерією 

- - 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.81 Дефект 

Ейзенменгера 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.82 Тріада Фалло 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.83 Пентада Фалло 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.8 Інші вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21 Вроджені вади 

розвитку серцевої 

перегородки 

Q21.9 Вроджена вада 

розвитку серцевої 

перегородки, 

неуточнена 

- - 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

Q22.0 Атрезія клапана 

легеневої артерії 

- - 
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легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.1 Вроджений стеноз 

клапана легеневої 

артерії 

- - 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.2 Вроджена 

недостатність клапана 

легеневої артерії 

- - 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.3 Інші вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії 

Q22.30 Вроджена вада 

розвитку клапана 

легеневої артерії, 

неуточнена 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.3 Інші вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії 

Q22.31 Дисплазія клапана 

легеневої артерії 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.3 Інші вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії 

Q22.39 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.4 Вроджений стеноз та 

атрезія тристулкового 

клапана 

Q22.41 Вроджений стеноз 

тристулкового 

клапана 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.4 Вроджений стеноз та 

атрезія тристулкового 

клапана 

Q22.42 Вроджена атрезія 

тристулкового 

клапана 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.5 Аномалія Ебштейна - - 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.6 Синдром правобічної 

гіпоплазії серця 

- - 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.8 Інші вроджені вади 

розвитку 

тристулкового клапана 

Q22.81 Вроджена 

недостатність 

тристулкового 

клапана 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.8 Інші вроджені вади 

розвитку 

тристулкового клапана 

Q22.82 Вроджена 

дисплазія 

тристулкового 

клапана 

Q22 Вроджені вади 

розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

Q22.8 Інші вроджені вади 

розвитку 

тристулкового клапана 

Q22.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

тристулкового 

клапана 

Q22 Вроджені вади Q22.9 Вроджена вада - - 
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розвитку клапана 

легеневої артерії та 

тристулкового клапана 

розвитку 

тристулкового клапана, 

неуточнена 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.0 Вроджений стеноз та 

атрезія аортального 

клапана 

Q23.01 Вроджений стеноз 

аортального 

клапана 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.0 Вроджений стеноз та 

атрезія аортального 

клапана 

Q23.02 Вроджена атрезія 

аортального 

клапана 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.1 Вроджена 

недостатність 

аортального клапана 

- - 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.2 Вроджений мітральний 

стеноз та атрезія 

Q23.21 Вроджений 

мітральний стеноз 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.2 Вроджений мітральний 

стеноз та атрезія 

Q23.22 Вроджена 

мітральна атрезія 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.3 Вроджена мітральна 

недостатність 

- - 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.4 Синдром лівобічної 

гіпоплазії серця 

- - 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.8 Інші вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального клапанів 

Q23.81 Вроджена 

дисплазія 

аортального 

клапана 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.8 Інші вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального клапанів 

Q23.82 Вроджена 

дисплазія 

мітрального 

клапана 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.8 Інші вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального клапанів 

Q23.83 Вроджений 

двостулковий 

аортальний клапан 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

клапанів 

Q23.8 Інші вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального клапанів 

Q23.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

аортального та 

мітрального 

клапанів 

Q23 Вроджені вади 

розвитку аортального 

та мітрального 

Q23.9 Вроджена вада 

розвитку аортального 

та мітрального 

- - 
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клапанів клапанів, неуточнена 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.0 Декстрокардія - - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.1 Лівокардія - - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.2 Трипередсердне серце - - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.3 Інфундибулярний 

стеноз клапана 

легеневої артерії 

- - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.4 Вроджений 

субаортальний стеноз 

- - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.5 Аномалія розвитку 

коронарних судин 

- - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.6 Вроджена серцева 

блокада 

- - 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.81 Аномальні зв'язки 

серця 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.82 Вроджена 

кардіомегалія 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.83 Вроджена вада 

серця з первинним 

ціанозом 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.84 Вроджений 

дивертикул серця 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.85 Вроджена вада 

розвитку 

перикарда, не 

класифікована в 

інших рубриках 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.86 Вроджена вада 

розвитку міокарда, 

не класифікована в 

інших рубриках 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.87 Вроджена вада 

розвитку 

серцевого клапана, 

не класифікована в 

інших рубриках 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку серця 

Q24.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку серця 

Q24 Інші вроджені вади 

розвитку серця 

Q24.9 Вроджена вада серця, 

неуточнена 

- - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.0 Відкрита артеріальна 

протока 

- - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.1 Коарктація аорти Q25.10 Коарктація аорти, 

неуточнена 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

Q25.1 Коарктація аорти Q25.11 Коарктація аорти, 

предуктальна 
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артерій 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.1 Коарктація аорти Q25.12 Коарктація аорти, 

постдуктальна 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.1 Коарктація аорти Q25.13 Коарктація дуги 

аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.1 Коарктація аорти Q25.19 Інші уточнені 

коарктації аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.2 Атрезія аорти - - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.3 Стеноз аорти Q25.30 Стеноз аорти, 

неуточнений 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.3 Стеноз аорти Q25.31 Надклапанний 

аортальний стеноз 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.3 Стеноз аорти Q25.32 Підклапанний 

аортальний стеноз 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.3 Стеноз аорти Q25.39 Інший уточнений 

стеноз аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.40 Вроджена вади 

розвитку аорти, 

неуточнена 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.41 Відсутність аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.42 Вроджена 

аневризма аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.43 Подвійна дуга 

аорти [судинне 

кільце аорти] 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.44 Гіпоплазія аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.45 Збереження дуги 

аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.46 Несправжній 

артеріальний 

стовбур 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.47 Декстрапозиція 

аорти 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

аорти 

Q25.49 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку аорти 
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Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.5 Атрезія легеневої 

артерії 

- - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.6 Стеноз легеневої 

артерії 

- - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

легеневої артерії 

Q25.70 Вроджена вада 

легеневої артерії, 

неуточнена 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

легеневої артерії 

Q25.71 Вроджена 

аневризма 

легеневої артерії 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

легеневої артерії 

Q25.79 Інші уточнені 

вроджені вади 

легеневої артерії 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.8 Інші вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

- - 

Q25 Вроджені вади 

розвитку великих 

артерій 

Q25.9 Вроджена вада 

розвитку великих 

артерій, неуточнена 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.0 Вроджений стеноз 

порожнистої вени 

Q26.00 Вроджений стеноз 

порожнистої вени, 

неуточнений 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.0 Вроджений стеноз 

порожнистої вени 

Q26.01 Вроджений стеноз 

верхньої 

порожнистої вени 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.0 Вроджений стеноз 

порожнистої вени 

Q26.02 Вроджений стеноз 

нижньої 

порожнистої вени 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.0 Вроджений стеноз 

порожнистої вени 

Q26.09 Інший уточнений 

вроджений стеноз 

порожнистої вени 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.1 Збереження лівої 

верхньої порожнистої 

вени 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.2 Тотальна аномалія 

сполучення легеневих 

вен 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.3 Часткова аномалія 

сполучення легеневих 

вен 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.4 Аномалія сполучення 

легеневих вен, 

неуточнена 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.5 Аномалія сполучення 

портальної вени 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.6 Свищ [нориця] між 

портальною веною та 

печінковою артерією 

- - 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.8 Інші вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.81 Синдром кривої 

турецької шаблі 
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Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.8 Інші вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку великих 

вен 

Q26 Вроджені вади 

розвитку великих вен 

Q26.9 Вроджена вада 

розвитку великої вени, 

неуточнена 

- - 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.0 Вроджена відсутність 

та гіпоплазія пупкової 

артерії 

Q27.01 Вроджена 

відсутність 

пупкової артерії 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.0 Вроджена відсутність 

та гіпоплазія пупкової 

артерії 

Q27.02 Вроджена 

гіпоплазія 

пупкової артерії 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.1 Вроджений стеноз 

ниркової артерії 

- - 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

ниркової артерії 

Q27.20 Вроджена вада 

розвитку ниркової 

артерії, 

неуточнена 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

ниркової артерії 

Q27.21 Вроджена атрезія 

ниркової артерії 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

ниркової артерії 

Q27.22 Вроджена 

гіпоплазія 

ниркової артерії 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

ниркової артерії 

Q27.29 Інші уточнені 

вроджені вади 

ниркової артерії 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.3 Периферична 

артеріовенозна вада 

розвитку 

- - 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.4 Вроджена флебектазія - - 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

периферичної судинної 

системи 

- - 

Q27 Інші вроджені вади 

розвитку 

периферичної 

судинної системи 

Q27.9 Вроджена вада 

розвитку периферичної 

судинної системи, 

неуточнена 

- - 

Q28 Інші вроджені вади Q28.0 Артеріовенозна вада - - 
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розвитку системи 

кровообігу 

розвитку 

прецеребральних судин 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.1 Інші вади розвитку 

прецеребральних судин 

- - 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.2 Артеріовенозна вада 

розвитку церебральних 

судин 

- - 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.3 Інші та неуточнені вади 

розвитку церебральних 

судин 

Q28.30 Вроджена вада 

розвитку 

церебральних 

судин, неуточнена 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.3 Інші та неуточнені вади 

розвитку церебральних 

судин 

Q28.31 Аневризма великої 

мозкової вени 

(Галена) 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.3 Інші та неуточнені вади 

розвитку церебральних 

судин 

Q28.39 Інші уточнені вади 

розвитку 

церебральних 

судин 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку системи 

кровообігу 

- - 

Q28 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

кровообігу 

Q28.9 Вроджена вада 

розвитку системи 

кровообігу, неуточнена 

- - 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.0 Атрезія та стеноз хоан Q30.01 Атрезія хоан 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.0 Атрезія та стеноз хоан Q30.02 Стеноз хоан 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.1 Агенезія та 

недорозвинення носа 

- - 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.2 Тріщина, втиснення, 

розщеплення носа 

- - 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.3 Вроджена перфорація 

носової перегородки 

- - 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.8 Інші вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.81 Вроджений 

додатковий ніс 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.8 Інші вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.82 Вроджена вада 

носової пазухи 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.8 Інші вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.89 Інші вроджені 

вади носа 

Q30 Вроджені вади 

розвитку носа 

Q30.9 Вроджена вада 

розвитку носа, 

неуточнена 

- - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.0 Перетинка гортані - - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.1 Вроджений стеноз 

гортані під голосником 

- - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.2 Гіпоплазія гортані - - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.3 Ларингоцеле - - 
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Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.5 Вроджена 

ларингомаляція 

- - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.8 Інші вроджені вади 

розвитку гортані 

- - 

Q31 Вроджені вади 

розвитку гортані 

Q31.9 Вроджена вада 

розвитку гортані, 

неуточнена 

- - 

Q32 Вроджені вади 

розвитку трахеї та 

бронхів 

Q32.0 Вроджена 

трахеомаляція 

- - 

Q32 Вроджені вади 

розвитку трахеї та 

бронхів 

Q32.1 Інші вроджені вади 

розвитку трахеї 

- - 

Q32 Вроджені вади 

розвитку трахеї та 

бронхів 

Q32.2 Вроджена 

бронхомаляція 

- - 

Q32 Вроджені вади 

розвитку трахеї та 

бронхів 

Q32.3 Вроджений стеноз 

бронхів 

- - 

Q32 Вроджені вади 

розвитку трахеї та 

бронхів 

Q32.4 Інші вроджені вади 

розвитку бронхів 

- - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.00 Вроджена кіста 

легені, неуточнена 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.01 Кістозно-

аденоматоїдна 

вада легень 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.02 Вроджені 

'стільникові або 

сотові' легені 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.03 Вроджена одна 

кіста легені 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.04 Вроджений 

полікістоз легені 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.05 Вроджена 

лімфангіектазія 

легень 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.0 Вроджена кіста легені Q33.09 Інша вроджена 

кіста легені 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.1 Додаткова частка 

легені 

- - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.2 Секвестрація легені - - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.3 Агенезія легені - - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.4 Вроджена 

бронхоектазія 

- - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.5 Ектопічна тканина в 

легені 

- - 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.6 Гіпоплазія та дисплазія 

легені 

- - 

Q33 Вроджені вади Q33.8 Інші вроджені вади - - 
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розвитку легень розвитку легень 

Q33 Вроджені вади 

розвитку легень 

Q33.9 Вроджена вада 

розвитку легень, 

неуточнена 

- - 

Q34 Інші вроджені вади 

розвитку органів 

дихання 

Q34.0 Аномалія плеври - - 

Q34 Інші вроджені вади 

розвитку органів 

дихання 

Q34.1 Вроджена кіста 

середостіння 

- - 

Q34 Інші вроджені вади 

розвитку органів 

дихання 

Q34.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

дихання 

- - 

Q34 Інші вроджені вади 

розвитку органів 

дихання 

Q34.9 Вроджена вада 

розвитку органів 

дихання, неуточнена 

- - 

Q35 Щілина піднебіння Q35.1 Щілина твердого 

піднебіння 

Q35.10 Щілина твердого 

піднебіння, 

неуточнена 

Q35 Щілина піднебіння Q35.1 Щілина твердого 

піднебіння 

Q35.11 Щілина твердого 

піднебіння, 

двобічна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.1 Щілина твердого 

піднебіння 

Q35.12 Щілина твердого 

піднебіння, 

серединна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.1 Щілина твердого 

піднебіння 

Q35.13 Щілина твердого 

піднебіння, 

однобічна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.3 Щілина м'якого 

піднебіння 

Q35.30 Щілина м'якого 

піднебіння, 

неуточнена 

Q35 Щілина піднебіння Q35.3 Щілина м'якого 

піднебіння 

Q35.31 Щілина м'якого 

піднебіння, 

двобічна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.3 Щілина м'якого 

піднебіння 

Q35.32 Щілина м'якого 

піднебіння, 

серединна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.3 Щілина м'якого 

піднебіння 

Q35.33 Щілина м'якого 

піднебіння, 

однобічна 

Q35 Щілина піднебіння Q35.7 Щілина піднебінного 

язичка 

- - 

Q35 Щілина піднебіння Q35.9 Щілина піднебіння, 

неуточнена 

- - 

Q36 Щілина губи Q36.0 Щілина губи, двобічна - - 

Q36 Щілина губи Q36.1 Щілина губи, 

серединна 

- - 

Q36 Щілина губи Q36.9 Щілина губи, 

однобічна 

- - 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.0 Вроджені вади 

розвитку губ 

Q38.00 Вроджена вада 

розвитку губ, 

неуточнена 
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Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.0 Вроджені вади 

розвитку губ 

Q38.01 Вроджений свищ 

[нориця] губи або 

ямка губи 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.0 Вроджені вади 

розвитку губ 

Q38.02 Синдром Ван-дер-

Вуда 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.0 Вроджені вади 

розвитку губ 

Q38.09 Інші вроджені 

вади розвитку губ 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.1 Анкілоглосія - - 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.2 Макроглосія - - 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.30 Вроджена вада 

розвитку язика, 

неуточнена 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.31 Вроджена 

відсутність язика 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.32 Вроджене 

розщеплення 

язика 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.33 Вроджене 

неправильне 

положення язика 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.34 Вроджена 

гіпоплазія язика 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

язика 

Q38.39 Інші вроджені 

вади розвитку 

язика 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.40 Вроджена вада 

розвитку 

слинних(ої) 

залоз(и) та 

проток(и), 

неуточнена 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.41 Вроджена 

відсутність 

слинних(ої) 

залоз(и) та 

проток(и) 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.42 Вроджена(і) 

додаткова(і) 

слинна(і) залоза(и) 

та протока(и) 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.43 Вроджена атрезія 

слинних(ої) 

залоз(и) та 

проток(и) 
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Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.44 Вроджений свищ 

[нориця] 

слинних(ої) 

залоз(и) та 

проток(и) 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.45 Вроджена ранула 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.4 Вроджені вади 

розвитку слинних залоз 

та проток 

Q38.49 Інші вроджені 

вади розвитку 

слинних(ої) 

залоз(и) та 

проток(и) 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.5 Вроджені вади 

розвитку піднебіння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q38.50 Вроджена вада 

розвитку 

піднебіння, 

неуточнена 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.5 Вроджені вади 

розвитку піднебіння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q38.51 Вроджена 

відсутність 

піднебінного 

язичка 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.5 Вроджені вади 

розвитку піднебіння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q38.52 Вроджене високе 

дугоподібне 

піднебіння 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.5 Вроджені вади 

розвитку піднебіння, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q38.59 Інші вроджені 

вади розвитку 

піднебіння 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

рота 

Q38.60 Вроджена вада 

розвитку рота, 

неуточнена 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

рота 

Q38.61 Вроджена щілина 

ясен 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

рота 

Q38.69 Інші вроджені 

вади розвитку рота 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.7 Глоткова кишеня - - 

Q38 Інші вроджені вади 

розвитку язика, рота 

та глотки 

Q38.8 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

глотки 

- - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.0 Атрезія стравоходу без 

свища [нориці] 

- - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.1 Атрезія стравоходу з 

трахеально-

стравохідним свищем 

[норицею] 

Q39.10 Атрезія 

стравоходу з 

трахеально- 

стравохідним 

свищем 

[норицею], 



810 
 

неуточнена 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.1 Атрезія стравоходу з 

трахеально-

стравохідним свищем 

[норицею] 

Q39.13 Атрезія 

стравоходу з 

свищем [норицею] 

між трахеєю та 

стравоходом 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.1 Атрезія стравоходу з 

трахеально-

стравохідним свищем 

[норицею] 

Q39.14 Атрезія 

стравоходу з 

бронхо-

стравохідним 

свищем [норицею] 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.1 Атрезія стравоходу з 

трахеально-

стравохідним свищем 

[норицею] 

Q39.15 Атрезія 

стравоходу з 

трахеально-

стравохідним 

свищем [норицею] 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.2 Вроджений трахеально-

стравохідний свищ 

[нориця] без атрезії 

Q39.21 Вроджений 

трахеально-

стравохідний свищ 

[нориця] без 

атрезії 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.2 Вроджений трахеально-

стравохідний свищ 

[нориця] без атрезії 

Q39.22 Вроджений 

бронхо-

стравохідний свищ 

[нориця] без 

атрезії 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.3 Вроджений стеноз та 

стриктура стравоходу 

- - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.4 Стравохідна перетинка - - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.5 Вроджене розширення 

стравоходу 

- - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.6 Дивертикул стравоходу - - 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.81 Вроджене 

подвоєння 

стравоходу 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.82 Порушення 

моторики 

стравоходу 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.83 Вроджена 

відсутність 

стравоходу 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.84 Вроджене 

зміщення 

стравоходу 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.85 Вроджена 

ентерогенна кіста 

стравоходу 

Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.8 Інші вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.89 Інші вроджені 

вади розвитку 

стравоходу 
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Q39 Вроджені вади 

розвитку стравоходу 

Q39.9 Вроджена вада 

розвитку стравоходу, 

неуточнена 

- - 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.0 Вроджений 

гіпертрофічний 

пілоростеноз 

- - 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.1 Вроджена грижа 

стравохідного отвору 

діафрагми 

- - 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.21 Вроджена 

відсутність 

шлунка 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.22 Вроджений 

дивертикул 

шлунка 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.23 Вроджене 

подвоєння шлунка 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.24 Вроджена 

мегалогастрія 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.25 Вроджена 

мікрогастрія 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.2 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шлунка 

Q40.29 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку шлунка 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.3 Вроджена вада 

розвитку шлунка, 

неуточнена 

- - 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

верхнього відділу 

травного тракту 

- - 

Q40 Інші вроджені вади 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту 

Q40.9 Вроджена вада 

розвитку верхнього 

відділу травного 

тракту, неуточнена 

- - 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

дванадцятипалої кишки 

Q41.01 Вроджені 

відсутність та 

атрезія 

дванадцятипалої 

кишки 
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Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

дванадцятипалої кишки 

Q41.02 Вроджений стеноз 

дванадцятипалої 

кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.1 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

порожньої кишки 

Q41.11 Вроджені 

відсутність та 

атрезія порожньої 

кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.1 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

порожньої кишки 

Q41.12 Вроджений стеноз 

порожньої кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.1 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

порожньої кишки 

Q41.13 Синдром яблучної 

шкірки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

клубової кишки 

Q41.21 Вроджені 

відсутність та 

атрезія клубової 

кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

клубової кишки 

Q41.22 Вроджений стеноз 

клубової кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.8 Вроджена відсутність, 

атрезія та стеноз інших 

уточнених відділів 

тонкої кишки 

Q41.81 Вроджені 

відсутність та 

атрезія інших 

уточнених відділів 

тонкої кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.8 Вроджена відсутність, 

атрезія та стеноз інших 

уточнених відділів 

тонкої кишки 

Q41.82 Вроджений стеноз 

інших уточнених 

відділів тонкої 

кишки 

Q41 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

тонкої кишки 

Q41.9 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз тонкої 

кишки, неуточненої 

частини 

- - 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.00 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

неуточненим 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.01 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

ректоуретральним 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.02 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

ректовезикальним 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, Q42.0 Вроджені відсутність, Q42.03 Вроджені 
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атрезія та стеноз 

товстої кишки 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

свищем [норицею] 

між прямою 

кишкою та 

вульвою 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.04 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки зі 

шкірним свищем 

[норицею] прямої 

кишки 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.05 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

ректально-

клоакальним 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.0 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки зі свищем 

[норицею] 

Q42.09 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

прямої кишки з 

іншим свищем 

[норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.1 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз прямої 

кишки без свища 

[нориці] 

- - 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу з 

свищем [норицею] 

Q42.20 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу 

з неуточненим 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу з 

свищем [норицею] 

Q42.21 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу 

з шкірною 

анальним свищем 

[норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу з 

свищем [норицею] 

Q42.22 Вроджені 

відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу 

з анально-

присінковим 

свищем [норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

Q42.2 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

Q42.29 Вроджені 

відсутність, 
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товстої кишки заднього проходу з 

свищем [норицею] 

атрезія та стеноз 

заднього проходу 

з іншим свищем 

[норицею] 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.3 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

заднього проходу без 

свища [нориці] 

- - 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.8 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз інших 

відділів товстої кишки 

- - 

Q42 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки 

Q42.9 Вроджені відсутність, 

атрезія та стеноз 

товстої кишки, відділ 

неуточнений 

- - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.0 Дивертикул Меккеля - - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга Q43.10 Хвороба 

Гіршпрунга, 

неуточнена 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга Q43.11 Хвороба 

Гіршпрунга з 

коротким 

сегментом 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга Q43.12 Хвороба 

Гіршпрунга з 

довгим сегментом 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга Q43.13 Повний 

агангліоноз 

ободової кишки та 

кишечнику 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.1 Хвороба Гіршпрунга Q43.19 Інші форми 

хвороби 

Гіршпрунга 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.2 Інші вроджені 

функціональні вади 

ободової кишки 

- - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.3 Вроджені вади фіксації 

кишок 

Q43.31 Неправильний 

поворот ободової 

кишки 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.3 Вроджені вади фіксації 

кишок 

Q43.32 Вроджені 

внутрішньочеревні 

спайки (тяжі) 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.3 Вроджені вади фіксації 

кишок 

Q43.39 Інші вроджені 

вади фіксації 

кишок 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.4 Подвоєння кишок - - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.5 Ектопічний анус - - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.6 Вроджений свищ 

[нориця] прямої кишки 

- - 



815 
 

та ануса 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.7 Збережена клоака - - 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку кишок 

Q43.81 Вроджений 

мікроколон 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку кишок 

Q43.82 Вроджена 

транспозиція 

кишок 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку кишок 

Q43.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку кишок 

Q43 Інші вроджені вади 

розвитку кишечнику 

Q43.9 Вроджена вада 

розвитку кишок, 

неуточнена 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.0 Агенезія, аплазія та 

гіпоплазія жовчного 

міхура 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.1 Інші вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.2 Атрезія жовчних 

проток 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.3 Вроджений стеноз та 

стриктура жовчних 

проток 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.4 Кіста загальної жовчної 

протоки 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.5 Інші вроджені вади 

розвитку жовчних 

проток 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.6 Кістозна хвороба 

печінки 

- - 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.7 Інші вроджені вади 

розвитку печінки 

Q44.71 Синдром 

Аладжілля 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

міхура, жовчних 

проток та печінки 

Q44.7 Інші вроджені вади 

розвитку печінки 

Q44.72 Вроджена 

відсутність 

печінки 

Q44 Вроджені вади 

розвитку жовчного 

Q44.7 Інші вроджені вади 

розвитку печінки 

Q44.79 Інші вроджені 

вади розвитку 
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міхура, жовчних 

проток та печінки 

печінки 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.0 Агенезія, аплазія та 

гіпоплазія 

підшлункової залози 

- - 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.1 Кільцеподібна 

підшлункова залоза 

- - 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.2 Вроджена кіста 

підшлункової залози 

- - 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

підшлункової залози та 

протоки підшлункової 

залози 

Q45.30 Вроджена вада 

розвитку 

підшлункової 

залози та протоки 

підшлункової 

залози, неуточнена 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

підшлункової залози та 

протоки підшлункової 

залози 

Q45.31 Ектопічна 

підшлункова 

залоза 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

підшлункової залози та 

протоки підшлункової 

залози 

Q45.32 Вроджена 

додаткова 

підшлункова 

залоза 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

підшлункової залози та 

протоки підшлункової 

залози 

Q45.39 Інші вроджені 

вади розвитку 

підшлункової 

залози та протоки 

підшлункової 

залози 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.81 Відсутність 

(повна) (часткова) 

шлунково-

кишкового тракту, 

не класифікована в 

інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.82 Подвоєння органів 

травлення, не 

класифіковане в 

інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.83 Вроджене 

неправильне 

положення органів 

травлення, не 

класифіковане в 

інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.84 Вроджена кіста 

брижі, не 

класифікована в 
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інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.85 Вроджені 

ектопічні органи 

травлення, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.86 Вроджена вада 

розвитку брижі, не 

класифікована в 

інших рубриках 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку органів 

травлення 

Q45.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку органів 

травлення 

Q45 Інші вроджені вади 

розвитку системи 

органів травлення 

Q45.9 Вроджена вада 

розвитку системи 

органів травлення, 

неуточнена 

- - 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.0 Вроджена відсутність 

яєчника 

Q50.00 Вроджена 

відсутність 

яєчника, 

неуточнена 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.0 Вроджена відсутність 

яєчника 

Q50.01 Вроджена 

відсутність 

яєчника, 

однобічна 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.0 Вроджена відсутність 

яєчника 

Q50.02 Вроджена 

відсутність 

яєчника, двобічна 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.1 Кістозна вада розвитку 

яєчника 

Q50.10 Кістозна вада 

розвитку яєчника, 

неуточнена 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.1 Кістозна вада розвитку 

яєчника 

Q50.11 Кістозна вада 

розвитку яєчника, 

одинична кіста 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.1 Кістозна вада розвитку 

яєчника 

Q50.12 Кістозна вада 

розвитку яєчника, 

множинні кісти 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

Q50.2 Вроджене 

перекручування 

яєчника 

- - 
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широких зв'язок 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчника 

Q50.30 Вроджена вада 

розвитку яєчника, 

неуточнена 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчника 

Q50.31 Витягнутість 

яєчника 

(паличкоподібна 

гонада) 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчника 

Q50.32 Додатковий 

яєчник 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.3 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчника 

Q50.39 Інші вроджені 

вади розвитку 

яєчника 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.4 Ембріональна кіста 

фаллопієвої труби 

- - 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.5 Ембріональна кіста 

широкої зв'язки 

- - 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

фаллопієвої труби та 

широкої зв'язки 

Q50.60 Вроджена вада 

розвитку 

фаллопієвої труби 

та широкої зв'язки, 

неуточнена 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

фаллопієвої труби та 

широкої зв'язки 

Q50.61 Відсутність 

фаллопієвої труби 

та широкої зв'язки 

Q50 Вроджені вади 

розвитку яєчників, 

маткових 

(фаллопієвих) труб та 

широких зв'язок 

Q50.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

фаллопієвої труби та 

широкої зв'язки 

Q50.69 Інші вроджені 

вади розвитку 

фаллопієвої труби 

та широкої зв'язки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.0 Агенезія та аплазія 

матки 

- - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.1 Подвоєння тіла матки з 

подвоєнням шийки 

матки та піхви 

- - 
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Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.2 Інші подвоєння матки - - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.3 Дворога матка - - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.4 Однорога матка - - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.5 Агенезія та аплазія 

шийки матки 

- - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.6 Ембріональна кіста 

шийки матки 

- - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.7 Вроджений свищ 

[нориця] між маткою та 

травним і сечовим 

трактами 

- - 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.8 Інші вроджені вади 

розвитку тіла та шийки 

матки 

Q51.81 Вроджена 

гіпоплазія тіла 

матки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.8 Інші вроджені вади 

розвитку тіла та шийки 

матки 

Q51.82 Вроджена 

гіпоплазія шийки 

матки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.8 Інші вроджені вади 

розвитку тіла та шийки 

матки 

Q51.83 Вроджене 

неправильне 

положення тіла 

матки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.8 Інші вроджені вади 

розвитку тіла та шийки 

матки 

Q51.84 Вроджене 

неправильне 

положення шийки 

матки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.8 Інші вроджені вади 

розвитку тіла та шийки 

матки 

Q51.89 Інші вроджені 

вади розвитку тіла 

та шийки матки 

Q51 Вроджені вади 

розвитку тіла та 

шийки матки 

Q51.9 Вроджена вада 

розвитку тіла та шийки 

матки, неуточнена 

- - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.0 Вроджена відсутність 

піхви 

- - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.1 Подвоєння піхви - - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.2 Вроджений 

ректовагінальний свищ 

[нориця] 

- - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.3 Зарощена дівоча пліва - - 

Q52 Інші вроджені вади Q52.4 Інші та неуточнені Q52.40 Вроджена вада 
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розвитку жіночих 

статевих органів 

вроджені вади розвитку 

піхви 

розвитку піхви, 

неуточнена 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

піхви 

Q52.41 Вроджена атрезія 

піхви 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

піхви 

Q52.42 Ембріональна 

кіста піхви 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

піхви 

Q52.43 Вроджена кіста 

каналу Нука 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

піхви 

Q52.49 Інші вроджені 

вади розвитку 

піхви 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.5 Зрощення статевих губ - - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

клітора 

Q52.60 Вроджена вада 

розвитку клітора, 

неуточнена 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

клітора 

Q52.61 Вроджена 

відсутність клітора 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

клітора 

Q52.62 Вроджена 

гіпертрофія 

клітора 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

клітора 

Q52.69 Інші вроджені 

вади розвитку 

клітора 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

вульви 

Q52.70 Вроджена вада 

розвитку вульви, 

неуточнена 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

вульви 

Q52.71 Вроджена 

відсутність вульви 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.7 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

вульви 

Q52.79 Інші вроджені 

вади розвитку 

вульви 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку жіночих 

статевих органів 

- - 

Q52 Інші вроджені вади 

розвитку жіночих 

статевих органів 

Q52.9 Вроджена вада 

розвитку жіночих 

статевих органів, 

неуточнена 

- - 

Q53 Неопущення яєчка Q53.0 Ектопічне яєчко - - 

Q53 Неопущення яєчка Q53.1 Неопущення яєчка, 

однобічне 

Q53.10 Неопущення 

яєчка, однобічне, 

неуточненої 

локалізації 

Q53 Неопущення яєчка Q53.1 Неопущення яєчка, 

однобічне 

Q53.11 Неопущення 

яєчка, однобічне, 
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каналікулярне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.1 Неопущення яєчка, 

однобічне 

Q53.12 Неопущення 

яєчка, однобічне, 

пахвинне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.1 Неопущення яєчка, 

однобічне 

Q53.13 Неопущення 

яєчка, однобічне, 

внутрішньочеревн

е 

Q53 Неопущення яєчка Q53.2 Неопущення яєчка, 

двобічне 

Q53.20 Неопущення 

яєчка, двобічне, 

неуточненої 

локалізації 

Q53 Неопущення яєчка Q53.2 Неопущення яєчка, 

двобічне 

Q53.21 Неопущення 

яєчка, двобічне, 

каналікулярне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.2 Неопущення яєчка, 

двобічне 

Q53.22 Неопущення 

яєчка, двобічне, 

пахвинне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.2 Неопущення яєчка, 

двобічне 

Q53.23 Неопущення 

яєчка, двобічне, 

внутрішньочеревн

е 

Q53 Неопущення яєчка Q53.9 Неопущення яєчка, 

неуточнене 

Q53.90 Неопущення 

яєчка, неуточнене, 

неуточненої 

локалізації 

Q53 Неопущення яєчка Q53.9 Неопущення яєчка, 

неуточнене 

Q53.91 Неопущення 

яєчка, неуточнене, 

каналікулярне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.9 Неопущення яєчка, 

неуточнене 

Q53.92 Неопущення 

яєчка, неуточнене, 

пахвинне 

Q53 Неопущення яєчка Q53.9 Неопущення яєчка, 

неуточнене 

Q53.93 Неопущення 

яєчка, неуточнене, 

внутрішньочеревн

е 

Q54 Гіпоспадія Q54.0 Гіпоспадія головки 

статевого члена 

- - 

Q54 Гіпоспадія Q54.1 Гіпоспадія, статевого 

члена 

- - 

Q54 Гіпоспадія Q54.2 Гіпоспадія, члено-

мошонкова 

- - 

Q54 Гіпоспадія Q54.3 Гіпоспадія, 

промежинна 

- - 

Q54 Гіпоспадія Q54.4 Вроджене скривлення 

статевого члена 

- - 

Q54 Гіпоспадія Q54.8 Інша гіпоспадія - - 

Q54 Гіпоспадія Q54.9 Гіпоспадія, неуточнена - - 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.0 Відсутність та аплазія 

яєчка 

Q55.00 Відсутність та 

аплазія яєчка, 

неуточнена 

Q55 Інші вроджені вади Q55.0 Відсутність та аплазія Q55.01 Відсутність та 
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розвитку чоловічих 

статевих органів 

яєчка аплазія яєчка, 

однобічна 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.0 Відсутність та аплазія 

яєчка 

Q55.02 Відсутність та 

аплазія яєчка, 

двобічна 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.1 Гіпоплазія яєчка та 

мошонки 

Q55.11 Гіпоплазія яєчка 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.1 Гіпоплазія яєчка та 

мошонки 

Q55.12 Гіпоплазія 

мошонки 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.20 Вроджена вада 

розвитку яєчка та 

мошонки, 

неуточнена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.21 Ретрактильне 

яєчко 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.22 Мошонка, 

розщеплена на дві 

половини 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.23 Відсутність 

мошонки 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.24 Поліорхізм 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55.29 Інші вроджені 

вади розвитку 

яєчка та мошонки 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.3 Атрезія сім'явиносної 

протоки 

- - 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

сім'явиносної протоки, 

придатка яєчка, 

сім'яного канатика та 

передміхурової залози 

Q55.40 Вроджена вада 

розвитку 

сім'явиносної 

протоки, придатка 

яєчка, сім'яного 

канатика та 

передміхурової 

залози, неуточнена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

сім'явиносної протоки, 

придатка яєчка, 

сім'яного канатика та 

передміхурової залози 

Q55.41 Інша вроджена 

вада розвитку 

сім'явиносної 

протоки 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

сім'явиносної протоки, 

придатка яєчка, 

сім'яного канатика та 

Q55.42 Інша вроджена 

вада розвитку 

придатка яєчка 
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передміхурової залози 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

сім'явиносної протоки, 

придатка яєчка, 

сім'яного канатика та 

передміхурової залози 

Q55.43 Інша вроджена 

вада розвитку 

сім'яного канатика 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

сім'явиносної протоки, 

придатка яєчка, 

сім'яного канатика та 

передміхурової залози 

Q55.44 Інші вроджені 

вади розвитку 

передміхурової 

залози 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.5 Вроджена відсутність 

та аплазія статевого 

члена 

- - 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.60 Вроджена вада 

розвитку статевого 

члена, неуточнена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.61 Вроджена 

відсутність 

крайньої плоті 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.62 Вроджена 

дисплазія 

статевого члена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.63 Вроджене 

скривлення 

статевого члена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.64 Вроджена крайня 

плоть у вигляді 

капюшона 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.65 Вроджена 

гіпоплазія 

статевого члена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.6 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

статевого члена 

Q55.69 Інші вроджені 

вади розвитку 

статевого члена 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

чоловічих статевих 

органів 

- - 

Q55 Інші вроджені вади 

розвитку чоловічих 

статевих органів 

Q55.9 Вроджена вада 

розвитку чоловічих 

статевих органів, 

неуточнена 

- - 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.0 Гермафродитизм, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.1 Чоловічий 

псевдогермафродитизм, 

не класифікований в 

інших рубриках 

- - 



824 
 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.2 Жіночий 

псевдогермафродитизм, 

не класифікований в 

інших рубриках 

- - 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.3 Псевдогермафродитизм

, неуточнений 

- - 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.4 Невизначена стать та 

зовнішні статеві органи 

проміжного типу 

Q56.41 Зовнішні статеві 

органи 

проміжного типу 

Q56 Невизначена стать та 

псевдогермафродитиз

м 

Q56.4 Невизначена стать та 

зовнішні статеві органи 

проміжного типу 

Q56.42 Невизначена стать 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.0 Ниркова агенезія, 

однобічна 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.1 Ниркова агенезія, 

двобічна 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.2 Ниркова агенезія, 

неуточнена 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.3 Ниркова гіпоплазія, 

однобічна 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.4 Ниркова гіпоплазія, 

двобічна 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.5 Ниркова гіпоплазія, 

неуточнена 

- - 

Q60 Агенезія та інші 

редукційні дефекти 

нирки 

Q60.6 Синдром Поттера - - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.0 Вроджена одиночна 

кіста нирки 

- - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.1 Полікістоз нирки, 

аутосомно-рецесивний 

- - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.2 Полікістоз нирки, 

аутосомно-

домінантний 

- - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.3 Полікістоз нирки, 

неуточнений 

- - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.4 Дисплазія нирки Q61.40 Дисплазія нирки, 

неуточнена 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.4 Дисплазія нирки Q61.41 Кістозна дисплазія 

нирки, однобічна 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.4 Дисплазія нирки Q61.42 Кістозна дисплазія 

нирки, двобічна 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.4 Дисплазія нирки Q61.43 Кістозна дисплазія 

нирки, неуточнена 

Q61 Кістозна хвороба Q61.4 Дисплазія нирки Q61.44 Дисплазія нирки, 
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нирки однобічна 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.4 Дисплазія нирки Q61.45 Дисплазія нирки, 

двобічна 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.5 Медулярний кістоз 

нирки 

Q61.50 Медулярний 

кістоз нирки, 

неуточнений 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.5 Медулярний кістоз 

нирки 

Q61.51 Ювенільний 

медулярний кістоз 

нирки 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.5 Медулярний кістоз 

нирки 

Q61.52 Медулярний 

кістоз нирки 

дорослого типу 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.8 Інші кістозні хвороби 

нирок 

- - 

Q61 Кістозна хвороба 

нирки 

Q61.9 Кістозна хвороба 

нирок, неуточнена 

- - 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.0 Вроджений 

гідронефроз 

- - 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.1 Атрезія та стеноз 

сечовода 

Q62.15 Атрезія сечовода, 

однобічна 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.1 Атрезія та стеноз 

сечовода 

Q62.16 Атрезія сечовода, 

двобічна 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.1 Атрезія та стеноз 

сечовода 

Q62.17 Стеноз сечовода, 

однобічний 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.1 Атрезія та стеноз 

сечовода 

Q62.19 Стеноз сечовода, 

двобічний 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.2 Вроджений 

мегалоуретер 

- - 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.30 Вроджене 

порушення 

прохідності 

ниркової миски та 

сечовода, 

неуточнене 
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Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.31 Ектопічне 

уретероцеле 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.32 Ортотопічне 

уретероцеле 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.33 Вроджений поліп 

сечовода 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.34 Вроджений 

гідроуретер 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.35 Вроджене 

уретероцеле, не 

класифіковане в 

інших рубриках 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.3 Інші та неуточнені 

вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та сечовода 

Q62.39 Інші вроджені 

порушення 

прохідності 

ниркової миски та 

сечовода 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.4 Агенезія сечовода - - 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.5 Подвоєння сечовода Q62.51 Подвійний сечовід 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.5 Подвоєння сечовода Q62.52 Потрійний сечовід 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.5 Подвоєння сечовода Q62.59 Інше подвоєння 

сечовода 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.60 Неправильне 

розташування 

сечовода, 
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вади розвитку 

сечовода 

неуточнене місце 

відтоку сечі 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.61 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через шийку 

сечового міхура 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.62 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через сечівник 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.63 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через піхву 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.64 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через вульву 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.65 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через 

сім'явиносні 

протоки 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.66 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через сім'яний 

канатик 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.6 Неправильне 

розташування сечовода 

Q62.69 Неправильне 

розташування 

сечовода, відтік 

сечі через інше 

місце 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.7 Вроджений міхурово-

сечовідно-нирковий 

рефлюкс 

Q62.70 Вроджений 

міхурово-

сечовідно-

нирковий 

рефлюкс, 

неуточнений 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.7 Вроджений міхурово-

сечовідно-нирковий 

рефлюкс 

Q62.71 Вроджений 

міхурово-

сечовідно-

нирковий 

рефлюкс, 

однобічний 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

Q62.7 Вроджений міхурово-

сечовідно-нирковий 

рефлюкс 

Q62.72 Вроджений 

міхурово-

сечовідно-
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вади розвитку 

сечовода 

нирковий 

рефлюкс, 

двобічний 

Q62 Вроджені порушення 

прохідності ниркової 

миски та вроджені 

вади розвитку 

сечовода 

Q62.8 Інші вроджені вади 

розвитку сечовода 

- - 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.0 Додаткова нирка Q63.01 Подвійна нирка 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.0 Додаткова нирка Q63.02 Потрійна нирка 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.0 Додаткова нирка Q63.09 Інша додаткова 

нирка 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.1 Часточкова, зрощена та 

підковоподібна нирка 

Q63.10 Аномалія 

зрощення нирки, 

неуточнена 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.1 Часточкова, зрощена та 

підковоподібна нирка 

Q63.11 Підковоподібна 

нирка 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.1 Часточкова, зрощена та 

підковоподібна нирка 

Q63.12 Вроджена 

часточкова нирка 

без ектопії 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.1 Часточкова, зрощена та 

підковоподібна нирка 

Q63.19 Інша уточнена 

аномалія зрощення 

нирки 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.2 Ектопічна нирка Q63.20 Ектопія нирки, 

неуточнена 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.2 Ектопічна нирка Q63.21 Тазова нирка 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.2 Ектопічна нирка Q63.22 Перехресна 

ектопія нирки без 

аномалії зрощення 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.2 Ектопічна нирка Q63.23 Перехресна 

ектопія нирки з 

аномалією 

зрощення 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.2 Ектопічна нирка Q63.29 Інша уточнена 

ектопія нирки 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.3 Гіперпластична та 

гігантська нирка 

- - 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нирки 

Q63.81 Вроджений 

дивертикул 

ниркової чашки 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нирки 

Q63.82 Вроджений камінь 

нирки 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку нирки 

Q63.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63 Інші вроджені вади 

розвитку нирки 

Q63.9 Вроджена вада 

розвитку нирки, 

неуточнена 

- - 

Q64 Інші вроджені вади Q64.0 Епіспадія - - 
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розвитку сечовивідної 

системи 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.1 Екстрофія сечового 

міхура 

Q64.11 Клоакальна 

екстрофія 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.1 Екстрофія сечового 

міхура 

Q64.19 Екстрофія 

сечового міхура 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.2 Вроджені уретральні 

клапани 

Q64.20 Вроджені 

уретральні 

клапани, 

неуточнені 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.2 Вроджені уретральні 

клапани 

Q64.21 Вроджені задні 

уретральні 

клапани 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.2 Вроджені уретральні 

клапани 

Q64.22 Вроджені передні 

уретральні 

клапани 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз 

сечівника та шийки 

сечового міхура 

Q64.31 Вроджена 

непрохідність 

шийки сечового 

міхура 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз 

сечівника та шийки 

сечового міхура 

Q64.32 Вроджена 

стриктура 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз 

сечівника та шийки 

сечового міхура 

Q64.33 Вроджена 

стриктура 

зовнішнього вічка 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз 

сечівника та шийки 

сечового міхура 

Q64.34 Гіпоплазія 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.3 Інша атрезія та стеноз 

сечівника та шийки 

сечового міхура 

Q64.39 Інша атрезія та 

стеноз сечівника 

та шийки сечового 

міхура 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.4 Вади розвитку сечової 

протоки [урахуса] 

Q64.41 Кіста сечової 

протоки [урахуса] 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.4 Вади розвитку сечової 

протоки [урахуса] 

Q64.42 Відкрита сечова 

протока [урахус] 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.4 Вади розвитку сечової 

протоки [урахуса] 

Q64.43 Дивертикул 

сечової протоки 

[урахуса] 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.4 Вади розвитку сечової 

протоки [урахуса] 

Q64.49 Інші уточнені вади 

розвитку сечової 

протоки [урахуса] 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.5 Вроджена відсутність 

сечового міхура та 

сечівника 

Q64.51 Вроджена 

відсутність 

сечового міхура 

Q64 Інші вроджені вади Q64.5 Вроджена відсутність Q64.52 Вроджена 
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розвитку сечовивідної 

системи 

сечового міхура та 

сечівника 

відсутність 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.6 Вроджений дивертикул 

сечового міхура 

- - 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.71 Вроджений 

дивертикул 

переднього 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.72 Вроджене 

випадіння 

сечового міхура 

(слизової 

оболонки) 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.73 Подвоєння 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.74 Ектопічний 

сечівник або вічко 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.75 Вроджений свищ 

[нориця] 

шлунково-

кишкового-

сечовивідного 

тракту 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.76 Вроджений 

мегауретер 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.77 Синдром 

мегацистіс-

мегауретер 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.78 Вроджена 

бульбарна кіста 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.7 Інші вроджені вади 

розвитку сечового 

міхура та сечівника 

Q64.79 Інші вроджені 

вади розвитку 

сечового міхура та 

сечівника 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

сечовивідної системи 

- - 

Q64 Інші вроджені вади 

розвитку сечовивідної 

системи 

Q64.9 Вроджена вада 

розвитку сечовивідної 

системи, неуточнена 

- - 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.0 Вроджений вивих 

стегна, однобічний 

- - 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.1 Вроджений вивих 

стегна, двобічний 

- - 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.2 Вроджений вивих 

стегна, неуточнений 

- - 

Q65 Вроджені деформації Q65.3 Вроджений підвивих - - 
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стегна стегна, однобічний 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.4 Вроджений підвивих 

стегна, двобічний 

- - 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.5 Вроджений підвивих 

стегна, неуточнений 

- - 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.6 Нестійке стегно Q65.60 Нестійке стегно, 

неуточнене 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.6 Нестійке стегно Q65.61 Нестійке стегно, 

однобічне 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.6 Нестійке стегно Q65.62 Нестійке стегно, 

двобічне 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.8 Інші вроджені 

деформації стегна 

Q65.81 Вроджене 

вальгусне 

положення [coxa 

valga] шийки 

стегнової кістки 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.8 Інші вроджені 

деформації стегна 

Q65.82 Вроджене варусне 

положення [coxa 

vara] шийки 

стегнової кістки 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.8 Інші вроджені 

деформації стегна 

Q65.89 Інші вроджені 

деформації стегна 

Q65 Вроджені деформації 

стегна 

Q65.9 Вроджена деформація 

стегна, неуточнена 

- - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.0 Еквіноварусна 

клишоногість 

Q66.00 Еквіноварусна 

клишоногість, 

неуточнена 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.0 Еквіноварусна 

клишоногість 

Q66.01 Структурна 

еквіноварусна 

клишоногість 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.0 Еквіноварусна 

клишоногість 

Q66.02 Позиційна 

еквіноварусна 

клишоногість 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.1 П'ятково-варусна 

клишоногість 

- - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.2 Варусна стопа - - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.3 Інші вроджені варусні 

деформації стопи 

- - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.4 П'ятково-вальгусна 

клишоногість 

- - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.5 Вроджена плоска стопа - - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.6 Інші вроджені 

вальгусні деформації 

стопи 

- - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.7 Стопа пазуриста - - 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.8 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66.81 Клишоногість 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.8 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66.82 Вроджені 

молоткоподібні 
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пальці стопи 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.8 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66.83 Вроджене 

укорочення 

ахіллового 

сухожилка 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.8 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66.84 Вроджена 

лопатоподібна 

стопа 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.8 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66.89 Інші вроджені 

деформації стопи 

Q66 Вроджені деформації 

стопи 

Q66.9 Вроджена деформація 

стопи, неуточнена 

- - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.0 Асиметрія обличчя - - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.1 Здавлене обличчя - - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.2 Доліхоцефалія - - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.3 Плагіоцефалія - - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.4 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67.41 Втиснення у 

черепі 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.4 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67.42 Скривлення 

носової 

перегородки, 

вроджене 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.4 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67.43 Вроджена атрофія 

половини обличчя 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.4 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67.44 Вроджена 

гіпертрофія 

половини обличчя 
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Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.4 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67.49 Інші вроджені 

деформації черепа, 

обличчя та щелепи 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.5 Вроджена деформація 

хребта 

Q67.51 Вроджений 

сколіоз, 

позиційний 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.5 Вроджена деформація 

хребта 

Q67.52 Вроджене 

позиційне 

викривлення 

хребта 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.5 Вроджена деформація 

хребта 

Q67.59 Інша уточнена 

вроджена 

деформація хребта 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.6 Запала грудна клітка - - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.7 Кільоподібна грудна 

клітка 

- - 

Q67 Вроджені кістково-

м'язові деформації 

голови, обличчя, 

хребта та грудної 

клітки 

Q67.8 Інші вроджені 

деформації грудної 

клітки 

- - 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.0 Вроджена деформація 

грудинно-ключично-

соскоподібного м'яза 

Q68.00 Вроджена 

деформація 

груднино-

ключично-

соскоподібного 

м'яза, неуточнена 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.0 Вроджена деформація 

грудинно-ключично-

соскоподібного м'яза 

Q68.01 Вроджена 

кривошия 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.0 Вроджена деформація 

грудинно-ключично-

соскоподібного м'яза 

Q68.02 Вроджена 

контрактура 

груднино-

ключично-

соскоподібного 

м'яза 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.0 Вроджена деформація 

грудинно-ключично-

соскоподібного м'яза 

Q68.03 Вроджене 

груднино-

соскоподібне 
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ураження 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.10 Вроджена 

деформація кисті, 

неуточнена 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.11 Вроджена 

косорукість 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.12 Вроджена 

лопатоподібна 

кисть 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.13 Вроджені 

додаткові кістки 

зап'ястя 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.14 Вроджена 

макродактилія 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.15 Вроджений 

трифаланговий 

великий палець 

руки 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.1 Вроджена деформація 

кисті 

Q68.19 Інші вроджені 

деформації кисті 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.3 Вроджене скривлення 

стегна 

- - 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.4 Вроджене скривлення 

великогомілкової та 

малогомілкової кісток 

- - 

Q68 Інші вроджені 

кістково-м'язові 

деформації 

Q68.5 Вроджене скривлення 

довгих кісток гомілки, 

неуточнене 

- - 

Q69 Полідактилія Q69.0 Додатковий(і) палець 

(пальці) кисті 

- - 

Q69 Полідактилія Q69.1 Додатковий(і) 

великий(і) палець 

(пальці) кисті 

- - 

Q69 Полідактилія Q69.2 Додатковий(і) палець 

(пальці) стопи 

Q69.21 Додатковий(і) 

великий(і) палець 

(пальці) стопи 

Q69 Полідактилія Q69.2 Додатковий(і) палець 

(пальці) стопи 

Q69.29 Інший(і) 

додатковий(і) 

палець (пальці) 

стопи 

Q69 Полідактилія Q69.9 Полідактилія, 

неуточнена 

- - 

Q70 Синдактилія Q70.0 Зрощення пальців кисті - - 

Q70 Синдактилія Q70.1 Перетинчасті пальці 

кисті 

- - 

Q70 Синдактилія Q70.2 Зрощення пальців 

стопи 

- - 

Q70 Синдактилія Q70.3 Перетинчасті пальці - - 
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стопи 

Q70 Синдактилія Q70.4 Полісиндактилія - - 

Q70 Синдактилія Q70.9 Синдактилія, 

неуточнена 

- - 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.0 Вроджена повна 

відсутність верхньої(їх) 

кінцівки(ок) 

- - 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.1 Вроджена відсутність 

плеча та передпліччя за 

наявності кисті 

Q71.11 Вроджена 

відсутність плеча 

за наявності кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.1 Вроджена відсутність 

плеча та передпліччя за 

наявності кисті 

Q71.12 Вроджена 

відсутність 

передпліччя за 

наявності кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.1 Вроджена відсутність 

плеча та передпліччя за 

наявності кисті 

Q71.13 Вроджена 

відсутність плеча 

та передпліччя за 

наявності кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.2 Вроджена відсутність 

передпліччя та кисті 

- - 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.3 Вроджена відсутність 

кисті та пальця(ів) 

Q71.31 Вроджена 

відсутність 

пальця(ів) з цілою 

рештою кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.3 Вроджена відсутність 

кисті та пальця(ів) 

Q71.32 Вроджена 

відсутність 

великого пальця з 

цілими рештою 

пальців 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.3 Вроджена відсутність 

кисті та пальця(ів) 

Q71.33 Вроджена 

відсутність кисті 

та пальця(ів) кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.4 Поздовжнє вкорочення 

променевої кістки 

Q71.40 Вроджене 

поздовжнє 

вкорочення 

променевої кістки, 

неуточнене 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.4 Поздовжнє вкорочення 

променевої кістки 

Q71.41 Вроджена 

відсутність 

променевої кістки 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.4 Поздовжнє вкорочення 

променевої кістки 

Q71.49 Інше поздовжнє 

вкорочення 

променевої кістки 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.5 Поздовжнє вкорочення 

ліктьової кістки 

Q71.50 Вроджене 

поздовжнє 

вкорочення 

ліктьової кістки, 

неуточнене 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.5 Поздовжнє вкорочення 

ліктьової кістки 

Q71.51 Вроджена 

відсутність 

ліктьової кістки 
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Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.5 Поздовжнє вкорочення 

ліктьової кістки 

Q71.59 Інше поздовжнє 

вкорочення 

ліктьової кістки 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.6 Клішнеподібна кисть - - 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.8 Інші дефекти, що 

вкорочують верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71.81 Інші дефекти, що 

вкорочують плече( 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.8 Інші дефекти, що 

вкорочують верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71.82 Інші дефекти, що 

вкорочують 

передпліччя 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.8 Інші дефекти, що 

вкорочують верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71.83 Інші дефекти, що 

вкорочують 

кист(ь)і 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.8 Інші дефекти, що 

вкорочують верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71.84 Інші дефекти, що 

вкорочують 

палець(ці) або 

великий(их) 

палець(ців) кисті 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.8 Інші дефекти, що 

вкорочують верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71.89 Інші дефекти, що 

вкорочують 

верхню(і) 

кінцівку(и) 

Q71 Дефекти, що 

вкорочують верхню 

кінцівку 

Q71.9 Дефект, що вкорочує 

верхню кінцівку, 

неуточнений 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.0 Вроджена повна 

відсутність нижньої(їх) 

кінцівки(ок) 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.1 Вроджена відсутність 

стегна та гомілки за 

наявності стопи 

Q72.11 Вроджена 

відсутність стегна 

за наявності стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.1 Вроджена відсутність 

стегна та гомілки за 

наявності стопи 

Q72.12 Вроджена 

відсутність 

гомілки за 

наявності стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.1 Вроджена відсутність 

стегна та гомілки за 

наявності стопи 

Q72.13 Вроджена 

відсутність стегна 

та гомілки за 

наявності стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.2 Вроджена відсутність 

гомілки та стопи 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.3 Вроджена відсутність 

стопи та пальця(ів) 

стопи 

Q72.31 Вроджена 

відсутність 

пальця(ів) стопи за 

наявності решти 

стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.3 Вроджена відсутність 

стопи та пальця(ів) 

стопи 

Q72.32 Вроджена 

відсутність 

великого пальця 
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стопи за наявності 

решти пальців 

стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.3 Вроджена відсутність 

стопи та пальця(ів) 

стопи 

Q72.33 Вроджена 

відсутність стопи 

та пальця(ів) стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.4 Поздовжнє вкорочення 

стегнової кістки 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.5 Поздовжнє вкорочення 

великогомілкової 

кістки 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.6 Поздовжнє вкорочення 

малогомілкової кістки 

- - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.7 Розщеплення стопи - - 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.8 Інші дефекти, що 

вкорочують нижню(і) 

кінцівку(и) 

Q72.81 Інші дефекти, що 

вкорочують 

гомілку(и) 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.8 Інші дефекти, що 

вкорочують нижню(і) 

кінцівку(и) 

Q72.82 Інші дефекти, що 

вкорочують 

стопу(и) 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.8 Інші дефекти, що 

вкорочують нижню(і) 

кінцівку(и) 

Q72.83 Інші дефекти, що 

вкорочують 

палець(і) стопи 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.8 Інші дефекти, що 

вкорочують нижню(і) 

кінцівку(и) 

Q72.89 Інші дефекти, що 

вкорочують 

нижню(і) 

кінцівку(и) 

Q72 Дефекти, що 

вкорочують нижню 

кінцівку 

Q72.9 Дефект, що спричинює 

укорочення нижньої 

кінцівки, неуточнений 

- - 

Q73 Дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену кінцівку 

Q73.0 Вроджена відсутність 

неуточненої 

кінцівки(ок) 

- - 

Q73 Дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену кінцівку 

Q73.1 Фокомелія неуточненої 

кінцівки(ок) 

- - 

Q73 Дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену кінцівку 

Q73.8 Інші дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену(і) 

кінцівку(и) 

Q73.80 Дефекти, що 

вкорочують 

неуточненої(их) 

кінцівки(ок), 

неуточнені 

Q73 Дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену кінцівку 

Q73.8 Інші дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену(і) 

кінцівку(и) 

Q73.89 Інші дефекти, що 

вкорочують 

неуточнену(і) 

кінцівку(и) 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

Q74.00 Вроджена вада 

розвитку 

верхньої(іх) 
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кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

кінцівки(ок), 

включаючи 

плечовий пояс, 

неуточнена 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

Q74.04 Променево-

ліктьовий 

синостоз 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

Q74.05 Плечо-ліктьовий 

синостоз 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

Q74.06 Променево-

плечовий синостоз 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

Q74.08 Деформація 

Шпренгеля 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.0 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи плечовий 

пояс 

Q74.09 Інші вроджені 

вади розвитку 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи 

плечовий пояс 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.10 Вроджена вада 

розвитку 

колінного суглоба, 

неуточнена 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.11 Вроджена 

відсутність 

надколінка 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.12 Вроджений вивих 

надколінка 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.13 Рудиментарний 

надколінок 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.14 Зовнішнє 

відхилення 

гомілки [genu 

valgum] 

Q74 Інші вроджені вади Q74.1 Вроджені вади Q74.15 Варусне коліно 
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розвитку кінцівок розвитку колінного 

суглоба 

[genu varum] 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.1 Вроджені вади 

розвитку колінного 

суглоба 

Q74.19 Інші вроджені 

вади розвитку 

колінного суглоба 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.20 Вроджена вада 

розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи 

тазовий пояс, 

неуточнена 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.21 Інші вроджені 

вади розвитку 

таза, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.22 Інші вроджені 

вади розвитку 

стегнової кістки, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.23 Інші вроджені 

вади розвитку 

гомілки, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.24 Інші вроджені 

вади розвитку 

гомілковостопного 

суглоба, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.25 Інші вроджені 

вади розвитку 

стопи, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.2 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

включаючи тазовий 

пояс 

Q74.26 Інші вроджені 

вади розвитку 

пальця(ів) стопи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.3 Вроджений множинний 

артрогрипоз 

- - 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.4 Дистальний 

артропогрипоз 

- - 
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Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.5 Синдром птеригіума - - 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.81 Брахідактилія 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.82 Вроджений 

надмірний ріст 

кінцівки(ок) 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.83 Вроджений 

недостатній ріст 

кінцівки(ок) 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.84 Вроджена 

асиметрія кінцівок 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.85 Синдром Ларсена 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

кінцівки(ок) 

Q74 Інші вроджені вади 

розвитку кінцівок 

Q74.9 Неуточнені вроджені 

вади розвитку 

кінцівки(ок) 

- - 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.01 Фронтальний 

краніосиностоз 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.02 Сагиттальний 

краніосиностоз 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.03 Тригоноцефалія 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.04 Краніосиностоз 

інших швів 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.05 Синдром 

Пфейфера 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.06 Череп у формі 

листка конюшини 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.0 Краніосиностоз Q75.09 Інші та неуточнені 

краніосиностози 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.1 Черепно-лицьовий 

дизостоз 

- - 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.2 Гіпертелоризм - - 

Q75 Інші вроджені вади Q75.3 Макроцефалія Q75.31 Сімейна 



841 
 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

(доброякісна) 

макроцефалія 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.3 Макроцефалія Q75.39 Інша та 

неуточнена 

макроцефалія 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.4 Щелепно-лицьовий 

дизостоз 

- - 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.5 Очно-нижньощелепний 

дизостоз 

- - 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку кісток 

черепа та обличчя 

Q75.81 Фронтоназальна 

дисплазія 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку кісток 

черепа та обличчя 

Q75.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку кісток 

черепа та обличчя 

Q75 Інші вроджені вади 

розвитку кісток черепа 

та обличчя 

Q75.9 Вроджена аномалія 

кісток черепа та 

обличчя, неуточнена 

- - 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.0 Spina bifida occulta - - 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.1 Синдром Кліппеля-

Фейля 

- - 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.2 Вроджений 

спондилолістез та 

спондилоліз 

Q76.21 Вроджений 

спондилолістез 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.2 Вроджений 

спондилолістез та 

спондилоліз 

Q76.22 Вроджений 

спондилоліз 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.3 Вроджений сколіоз, 

зумовлений вадою 

розвитку кісток 

Q76.31 Вроджена 

недорозвиненість 

половини хребця 

зі сколіозом 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.3 Вроджений сколіоз, 

зумовлений вадою 

розвитку кісток 

Q76.32 Вроджений 

сколіоз, 

зумовлений 

відсутністю 

хребця 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.3 Вроджений сколіоз, 

зумовлений вадою 

розвитку кісток 

Q76.33 Вроджений 

сколіоз, 

зумовлений 

аномаліями хребця 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.3 Вроджений сколіоз, 

зумовлений вадою 

розвитку кісток 

Q76.34 Вроджений 

кіфосколіоз 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.3 Вроджений сколіоз, 

зумовлений вадою 

розвитку кісток 

Q76.39 Вроджений 

сколіоз, 

зумовлений вадою 
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розвитку кісток 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.40 Вроджена вада 

розвитку хребта, 

не пов'язана зі 

сколіозом, 

неуточнена 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.41 Вроджена 

відсутність 

хребця(ів) 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.43 Інші вроджені 

аномалії 

хребця(ів) 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.44 Вроджений 

лордоз, 

позиційний 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.45 Вроджена 

недорозвиненість 

половини хребця 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.46 Агенезія крижів 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.4 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

хребта, не пов'язані зі 

сколіозом 

Q76.49 Інші вроджені 

вади розвитку 

хребта, не 

пов'язані зі 

сколіозом 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.5 Шийне ребро - - 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.6 Інші вроджені вади 

розвитку ребер 

Q76.61 Вроджена 

відсутність ребра 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.6 Інші вроджені вади 

розвитку ребер 

Q76.62 Вроджене 

зрощення ребер 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.6 Інші вроджені вади 

розвитку ребер 

Q76.63 Додаткове ребро 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.6 Інші вроджені вади 

розвитку ребер 

Q76.64 Вроджені 

деформовані ребра 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.6 Інші вроджені вади 

розвитку ребер 

Q76.69 Інші вроджені 

вади розвитку 

ребер 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.7 Вроджені вади 

розвитку грудини 

Q76.71 Вроджена 

відсутність 

грудини 
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Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.7 Вроджені вади 

розвитку грудини 

Q76.72 Розщеплення 

грудини [sternum 

bifidum] 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.7 Вроджені вади 

розвитку грудини 

Q76.73 Вроджена 

деформована 

грудина 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.7 Вроджені вади 

розвитку грудини 

Q76.79 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку грудини 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.8 Інші вроджені вади 

розвитку кісток грудної 

клітки 

- - 

Q76 Вроджені вади 

розвитку хребта та 

кісток грудної клітки 

Q76.9 Вроджена вада 

розвитку кісток грудної 

клітки, неуточнена 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.0 Ахондрогенезія Q77.00 Ахондрогенезія, 

неуточнена 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.0 Ахондрогенезія Q77.01 Ахондрогенезія, 

тип І 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.0 Ахондрогенезія Q77.02 Ахондрогенезія, 

тип ІІ 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.0 Ахондрогенезія Q77.03 Гіпохондрогенезія 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.0 Ахондрогенезія Q77.09 Інша 

ахондрогенезія 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.1 Маленький зріст, 

несумісний з життям 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.2 Синдром короткого 

ребра 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.3 Хондродисплазія 

крапчаста 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.4 Ахондроплазія - - 

Q77 Остеохондродисплазія Q77.5 Дистрофічна дисплазія - - 
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з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.6 Хондроектодермальна 

дисплазія 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.7 Спондилоепіфізарна 

дисплазія 

- - 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.8 Інша 

остеохондродисплазія з 

дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.81 Метатропна 

карликовість 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.8 Інша 

остеохондродисплазія з 

дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.82 Метафізарна 

хондроплазія 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.8 Інша 

остеохондродисплазія з 

дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.89 Інша 

остеохондродиспл

азія з дефектами 

росту трубчастих 

кісток та хребта 

Q77 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта 

Q77.9 Остеохондродисплазія 

з дефектами росту 

трубчастих кісток та 

хребта, неуточнена 

- - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.0 Незавершений 

остеогенез 

- - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.1 Поліостозна фіброзна 

дисплазія 

- - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.2 Остеопетроз - - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.3 Прогресуюча 

діафізарна дисплазія 

- - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.4 Енхондроматоз - - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.5 Метафізарна дисплазія - - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.6 Множинні вроджені 

екзостози 

- - 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.8 Інші уточнені 

остеохондродисплазії 

Q78.81 Остеопойкілоз 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.8 Інші уточнені 

остеохондродисплазії 

Q78.82 Остеодистрофія 

Олбрайта 

Q78 Інші 

остеохондродисплазії 

Q78.8 Інші уточнені 

остеохондродисплазії 

Q78.89 Інші уточнені 

остеохондродиспл

азії 

Q78 Інші Q78.9 Остеохондродисплазія, - - 
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остеохондродисплазії неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.0 Вроджена 

діафрагмальна грижа 

- - 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.1 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

діафрагми 

Q79.10 Вроджена вада 

розвитку 

діафрагми, 

неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.1 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

діафрагми 

Q79.11 Відсутність 

діафрагми 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.1 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

діафрагми 

Q79.12 Вроджена 

евентрація 

діафрагми 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.1 Інші та неуточнені 

вроджені вади розвитку 

діафрагми 

Q79.19 Інші вроджені 

вади розвитку 

діафрагми 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.2 Екзомфалоз - - 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.3 Гастрошизис - - 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.4 Синдром 

сливоподібного живота 

[prune belly] 

- - 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.5 Інші вроджені вади 

розвитку черевної 

стінки 

Q79.50 Вроджена вада 

розвитку черевної 

стінки, неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.5 Інші вроджені вади 

розвитку черевної 

стінки 

Q79.51 Аномалія кінцівок, 

грудної клітки та 

черевної стінки 

[Limb Body Wall 

Complex] 

Q79 Вроджені вади Q79.5 Інші вроджені вади Q79.52 Діастатаз прямих 
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розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

розвитку черевної 

стінки 

м'язів живота 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.5 Інші вроджені вади 

розвитку черевної 

стінки 

Q79.59 Інші вроджені 

вади розвитку 

черевної стінки 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.6 Синдром Елерса-

Данлоса 

- - 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.8 Інші вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи 

Q79.81 Інші вроджені 

вади розвитку 

м'язів, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.8 Інші вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи 

Q79.82 Інші вроджені 

вади розвитку 

сухожилків, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.8 Інші вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи 

Q79.83 Вроджена 

аміотрофія 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.8 Інші вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи 

Q79.84 Синдром Поланда 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.8 Інші вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи 

Q79.89 Інші вроджені 

вади розвитку 

кістково-м'язової 

системи 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.9 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79.90 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.9 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79.91 Вроджена вада 

розвитку м'яза, 

неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

Q79.9 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79.92 Вроджена вада 

розвитку 

сухожилка, 

неуточнена 
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рубриках 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.9 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79.93 Вроджена вада 

розвитку кістки, 

неуточнена 

Q79 Вроджені вади 

розвитку кістково-

м'язової системи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q79.9 Вроджена вада 

розвитку кістково-

м'язової системи, 

неуточнена 

Q79.94 Вроджена вада 

розвитку 

сполучної 

тканини, 

неуточнена 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.0 Звичайний іхтіоз - - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.1 Іхтіоз, пов'язаний з X-

хромосомою [Х-

зчеплений іхтіоз] 

- - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.2 Пластинчастий 

[ламелярний] іхтіоз 

- - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.3 Вроджена бульозна 

іхтіозіформна 

еритродермія 

- - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.4 Іхтіоз Арлекіно-

подібного плода 

- - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.8 Інший вроджений 

іхтіоз 

- - 

Q80 Вроджений іхтіоз Q80.9 Вроджений іхтіоз, 

неуточнений 

- - 

Q81 Бульозний епідермоліз Q81.0 Бульозний епідермоліз, 

простий 

- - 

Q81 Бульозний епідермоліз Q81.1 Бульозний епідермоліз, 

летальний 

- - 

Q81 Бульозний епідермоліз Q81.2 Бульозний епідермоліз, 

дистрофічний 

- - 

Q81 Бульозний епідермоліз Q81.8 Інший бульозний 

епідермоліз 

- - 

Q81 Бульозний епідермоліз Q81.9 Бульозний епідермоліз, 

неуточнений 

- - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.0 Спадковий 

лімфатичний набряк 

[лімфедема] 

- - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.1 Ксеродермія пігментна - - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.2 Мастоцитоз - - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.3 Нетримання пігмента 

[incontinentia pigmenti] 

- - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.4 Ектодермальна 

дисплазія 

(ангідротична) 

- - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.5 Вроджені непухлинні 

невуси 

- - 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шкіри 

Q82.81 Гідротична 

ектодермальна 
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дисплазія 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шкіри 

Q82.82 Генералізований 

еластоліз 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку шкіри 

Q82.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82 Інші вроджені вади 

розвитку шкіри 

Q82.9 Вроджена вада 

розвитку шкіри, 

неуточнена 

- - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.0 Вроджена відсутність 

молочної залози та 

соска 

- - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.1 Додаткова молочна 

залоза 

- - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.2 Відсутність соска - - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.3 Додатковий сосок - - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.8 Інші вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

- - 

Q83 Вроджені вади 

розвитку молочної 

залози 

Q83.9 Вроджена вада 

розвитку молочної 

залози, неуточнена 

- - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.0 Вроджена алопеція - - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.1 Вроджені морфологічні 

ушкодження волосся, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.2 Інші вроджені аномалії 

волосся 

- - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.3 Аноніхія - - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.4 Вроджена лейконіхія - - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.5 Збільшення та 

гіпертрофія нігтів 

- - 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.6 Інші вроджені вади 

розвитку нігтів 

Q84.60 Вроджена вада 

розвитку нігтів, 

неуточнена 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.6 Інші вроджені вади 

розвитку нігтів 

Q84.61 Вроджений 

булавоподібний 

ніготь 
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Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.6 Інші вроджені вади 

розвитку нігтів 

Q84.62 Вроджена 

койлоніхія 

(ложкоподібний 

ніготь) 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.6 Інші вроджені вади 

розвитку нігтів 

Q84.69 Інші вроджені 

вади розвитку 

нігтів 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

зовнішніх покривів 

Q84.81 Вроджена аплазія 

шкіри 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

зовнішніх покривів 

Q84.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

зовнішніх 

покривів 

Q84 Інші вроджені вади 

розвитку зовнішнього 

покриву 

Q84.9 Вроджена вада 

розвитку зовнішнього 

покриву, неуточнена 

- - 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.0 Нейрофіброматоз 

(незлоякісний) 

- - 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.1 Туберозний склероз - - 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.8 Інші факоматози Q85.81 Синдром Пейтца-

Єгерса 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.8 Інші факоматози Q85.82 Синдром Стерджа-

Вебера(-Дімітрі) 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.8 Інші факоматози Q85.83 Синдром фон 

Гіппеля-Ліндау 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.8 Інші факоматози Q85.84 Синдром Гарднера 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.8 Інші факоматози Q85.89 Інші уточнені 

факоматози 

Q85 Факоматози, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q85.9 Факоматоз, 

неуточнений 

- - 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.0 Алкогольний синдром 

у плода (дисморфія) 

- - 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

Q86.1 Гідантоїновий синдром 

у плода 

- - 
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екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.2 Дисморфія, зумовлена 

варфарином 

- - 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.81 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

вальпроату 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.82 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

вітаміну А 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.83 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

талідоміду 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.84 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

цитотоксичного 

препарату 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.85 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

інших лікарських 

засобів 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.86 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені 

іонізуючим 

випромінюванням 
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Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.87 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

метилртуті 

Q86 Синдроми вроджених 

вад розвитку, 

обумовлені відомими 

екзогенними 

факторами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q86.8 Інші синдроми 

вроджених вад, 

обумовлені дією 

відомих екзогенних 

чинників 

Q86.89 Вроджені вади 

розвитку, 

обумовлені дією 

інших уточнених 

екзогенних 

чинників 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.00 Циклопія 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.01 Акроцефалополіси

ндактилія 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.02 Акроцефалосинда

ктилія 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.03 Синдром 

криптофтальма 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.04 Синдром Трічера 

Коллінза [-

Франческетті] [-

Кляйна] 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.05 Синдром 

Халлермана-

Штрайфа 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.06 Послідовність 

(секвенція) П'єра 

Робена 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

Q87.07 Синдром Пена-

Шокейра 
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систем обличчя 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.08 Синдром 

Гольденхара 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.0 Синдроми вроджених 

вад, що впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87.09 Інші уточнені 

синдроми 

вроджених вад, що 

впливають 

переважно на 

зовнішній вигляд 

обличчя 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.11 Синдром 

Коккейна 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.12 Синдром Корнелії 

де Ланге 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.13 Синдром Нунана 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.14 Синдром Прадера-

Віллі 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.15 Синдром Рассела-

Сільвера 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.16 Синдром Секкеля 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.17 Синдром Сміта-

Лемлі-Опіца 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.18 Синдром 

Шегрена-Ларссона 
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систем 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.1 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

карликовістю 

Q87.19 Інші уточнені 

синдроми 

вроджених вад, що 

проявляються 

карликовістю 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.21 Синдром Хольта-

Орама 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.22 Синдром 

Кліппеля-Треноне-

Вебера 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.23 Синдром 

(відсутності) 

(недорозвинення) 

нігтів-надколінка 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.24 Синдром 

Рубінштейна-

Тейбі 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.25 Синдром 

сиреномелії 

[зрощення нижніх 

кінцівок] 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.26 Тромбоцитопенія з 

відсутністю 

променевої кістки 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.27 VATER асоціація 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.28 Синдром 

вродженої вади з 

ектродактилією, 

не класифікований 

в інших рубриках 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.2 Синдроми вроджених 

вад з переважним 

залученням кінцівок 

Q87.29 Інші синдроми 

вроджених вад з 

переважним 

ураженням 

кінцівок 

Q87 Інші уточнені Q87.3 Синдроми вроджених Q87.31 Синдром Беквіта-
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синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

вад, що проявляються 

надмірним ростом на 

ранніх етапах розвитку 

Відеманна 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.3 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

надмірним ростом на 

ранніх етапах розвитку 

Q87.32 Синдром Сотоса 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.3 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

надмірним ростом на 

ранніх етапах розвитку 

Q87.33 Синдром Уівера 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.3 Синдроми вроджених 

вад, що проявляються 

надмірним ростом на 

ранніх етапах розвитку 

Q87.39 Інші уточнені 

синдроми 

вроджених вад, що 

проявляються 

надмірним ростом 

на ранніх етапах 

розвитку 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.4 Синдром Марфана - - 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.5 Інші синдроми 

вроджених аномалій з 

іншими змінами 

скелета 

- - 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.81 Синдром 

Альпорта 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.82 Синдром Лоренса-

Муна-Бідля 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.83 Синдром 

Цельвегера 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.84 Синдром Вільямса 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

Q87.85 Синдром 

Ангельмана 
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вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.86 Синдром 

CHARGE 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.87 Вело-кардіо-

фаціальний 

синдром [ВКФС] 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.88 G/BBB синдром 

Опіца 

Q87 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад розвитку, що 

охоплюють кілька 

систем 

Q87.8 Інші уточнені 

синдроми вроджених 

вад, не класифіковані в 

інших рубриках 

Q87.89 Інші уточнені 

синдроми 

вроджених вад, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.00 Вроджена вада 

розвитку 

селезінки, 

неуточнена 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.01 Вроджена аспленія 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.02 Додаткова 

селезінка 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.03 Ектопічна 

селезінка 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.04 Вроджена 

гіпоплазія 

селезінки 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.05 Вроджена 

гіперплазія 

селезінки 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.0 Вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89.09 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку селезінки 

Q89 Інші вроджені вади Q89.1 Вроджені вади Q89.10 Вроджена вада 
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розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

розвитку надниркової 

залози 

розвитку 

надниркової 

залози, неуточнена 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.1 Вроджені вади 

розвитку надниркової 

залози 

Q89.11 Вроджена 

відсутність 

надниркової 

залози 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.1 Вроджені вади 

розвитку надниркової 

залози 

Q89.12 Вроджена 

гіпоплазія 

надниркової 

залози 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.1 Вроджені вади 

розвитку надниркової 

залози 

Q89.13 Додаткова 

надниркова залоза 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.1 Вроджені вади 

розвитку надниркової 

залози 

Q89.14 Ектопічна 

надниркова залоза 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.1 Вроджені вади 

розвитку надниркової 

залози 

Q89.19 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

надниркової 

залози 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.20 Вроджена вада 

розвитку інших 

ендокринних 

залоз, неуточнена 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.21 Вроджені вади 

розвитку гіпофіза 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.22 Вроджені вади 

розвитку 

щитоподібної 

залози 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.23 Кіста 

щитоподібно-

язикової протоки, 

що збереглася 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.24 Щитоподібно-

язикова кіста 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.25 Вроджені вади 

розвитку 

паращитоподібної 

залози 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.26 Вроджені вади 

розвитку 

загруднинної 

залози (тимусу) 
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Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.2 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89.29 Вроджені вади 

розвитку інших 

ендокринних залоз 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.30 Транспозиція 

органів [Situs 

inversus], 

неуточнена 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.31 Декстрокардія з 

локалізаційною 

інверсією 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.32 Дзеркально 

відображене 

розміщення 

передсердь з 

локалізаційною 

інверсією 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.33 Дзеркальне 

розміщення 

внутрішніх 

органів черевної 

порожнини 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.34 Дзеркальне 

розміщення 

внутрішніх 

органів грудної 

клітки 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.35 Синдром 

Картагенера 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.3 Транспозиція органів 

[Situs inversus] 

Q89.39 Інша уточнена 

транспозиція 

органів [situs 

inversus] 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.40 Двійнята, що 

зрослися, 

неуточнені 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.41 Дицефалія 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.42 Краніопаг 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.43 Торакопаг 
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Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.44 Ксифопаг 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.45 Пігопаг 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.46 Акардіальний 

близнюк 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.4 Двійнята, що зрослися Q89.49 Інші уточнені 

двійнята, що 

зрослися 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.7 Численні вроджені 

вади розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.71 Дизморфічні 

ознаки 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.7 Численні вроджені 

вади розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.79 Численні вроджені 

вади розвитку, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

Q89.81 Наслідки 

каудальної 

дисплазії 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

Q89.82 Пентада 

Кантрелла 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

Q89.83 Синдром Меккеля-

Грубера 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.8 Інші уточнені вроджені 

вади розвитку 

Q89.89 Інші уточнені 

вроджені вади 

розвитку 

Q89 Інші вроджені вади 

розвитку, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q89.9 Вроджена вада 

розвитку, неуточнена 

- - 

Q90 Синдром Дауна Q90.0 Трисомія 21, мейотичне 

нерозходження 

- - 

Q90 Синдром Дауна Q90.1 Трисомія 21, мозаїцизм - - 

Q90 Синдром Дауна Q90.2 Трисомія 21, 

транслокація 

- - 

Q90 Синдром Дауна Q90.9 Синдром Дауна, 

неуточнений 

- - 

Q91 Синдром Едвардса та Q91.0 Трисомія 18, мейотичне - - 
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синдром Патау нерозходження 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.1 Трисомія 18, мозаїцизм - - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.2 Трисомія 18, 

транслокація 

- - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.3 Синдром Едвардса, 

неуточнений 

- - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.4 Трисомія 13, мейотичне 

нерозходження 

- - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.5 Трисомія 13, мозаїцизм - - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.6 Трисомія 13, 

транслокація 

- - 

Q91 Синдром Едвардса та 

синдром Патау 

Q91.7 Синдром Патау, 

неуточнений 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.0 Повна трисомія 

хромосом, мейотичне 

нерозходження 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.1 Повна трисомія 

хромосом, мозаїцизм 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.2 Велика часткова 

трисомія 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.3 Мала часткова 

трисомія 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.4 Подвоєння, що 

спостерігається тільки 

в прометафазі 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.5 Подвоєння з іншим 

комплексом перебудов 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.6 Особливо відмічені 

хромосоми 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

Q92.7 Триплоїдія та 

поліплоїдія 

Q92.71 Триплоїдія 
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аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.7 Триплоїдія та 

поліплоїдія 

Q92.72 Тетраплоїдія 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.7 Триплоїдія та 

поліплоїдія 

Q92.73 Поліплоїдія 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.8 Інші уточнені трисомії 

та часткові трисомії 

аутосом 

- - 

Q92 Інші трисомії та 

часткові трисомії 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q92.9 Трисомія та часткова 

трисомія аутосом, 

неуточнена 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.0 Повна хромосомна 

моносомія, мейотичне 

нерозходження 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.1 Повна хромосомна 

моносомія, мозаїцизм 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.2 Заміщення хромосоми 

у вигляді кільця або 

дицентрику 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.3 Делеція короткого 

плеча хромосоми 4 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.4 Делеція короткого 

плеча хромосоми 5 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.5 Інші делеції частини 

хромосоми 

- - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.6 Делеції, що 

спостерігаються тільки 

в прометафазі 

- - 

Q93 Моносомії та делеції Q93.7 Делеції з іншим - - 
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аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

комплексом перебудов 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.8 Інші аутосомні делеції - - 

Q93 Моносомії та делеції 

аутосом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q93.9 Аутосомна делеція, 

неуточнена 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.0 Збалансовані 

транслокації та інсерції 

у нормального індивіда 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.1 Хромосомні інверсії у 

нормального індивіда 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.2 Збалансовані аутосомні 

перебудови у 

анормального індивіда 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.3 Збалансовані 

статеві/аутосомні 

перебудови у 

анормального індивіда 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.4 Індивіди з позначеним 

гетерохроматином 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.5 Індивіди з ламкою 

ділянкою аутосом 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.8 Інші збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери 

- - 

Q95 Збалансовані 

перебудови та 

структурні маркери, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Q95.9 Збалансована 

перебудова та 

структурний маркер, 

неуточнені 

- - 

Q96 Синдром Тернера Q96.0 Каріотип 45,Х - - 
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Q96 Синдром Тернера Q96.1 Каріотип 46,Х iso (Xq) - - 

Q96 Синдром Тернера Q96.2 Каріотип 46,X з 

аномальною статевою 

хромосомою, за 

винятком iso (Xq) 

- - 

Q96 Синдром Тернера Q96.3 Мозаїцизм, 45,Х/46,ХХ 

чи XY 

- - 

Q96 Синдром Тернера Q96.4 Мозаїцизм, 45,Х/інша 

клітинна лінія з 

аномальною статевою 

хромосомою 

- - 

Q96 Синдром Тернера Q96.8 Інші варіанти синдрому 

Тернера 

- - 

Q96 Синдром Тернера Q96.9 Синдром Тернера, 

неуточнений 

- - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.0 Каріотип 47,ХХХ - - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.1 Жінка, у якої більше, 

ніж три Х-хромосоми 

- - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.2 Мозаїцизм, ланцюжки з 

різним числом Х-

хромосом 

- - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.3 Жінка з каріотипом 46, 

XY 

- - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.8 Інші уточнені аномалії 

статевих хромосом, 

жіночий фенотип 

- - 

Q97 Інші аномалії статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q97.9 Аномалія статевих 

хромосом, жіночий 

фенотип, неуточнений 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.0 Синдром 

Клайнфельтера, 

каріотип 47,XXY 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

Q98.1 Синдром 

Клайнфельтера, 

- - 
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фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

чоловік, у якого більше 

двох Х-хромосом 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.2 Синдром 

Клайнфельтера, 

чоловік з каріотипом 

46,XX 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.3 Інший чоловік з 

каріотипом 46,XX 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.4 Синдром 

Клайнфельтера, 

неуточнений 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.5 Каріотип 47,XYY - - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.6 Чоловік зі структурно 

зміненими статевими 

хромосомами 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.7 Чоловік з мозаїчними 

статевими 

хромосомами 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.8 Інші уточнені аномалії 

статевих хромосом, 

чоловічий фенотип 

- - 

Q98 Інші аномалії статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q98.9 Аномалія статевих 

хромосом, чоловічий 

фенотип, неуточнена 

- - 

Q99 Інші хромосомні 

аномалії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q99.0 Химера 46,XX/46,XY - - 

Q99 Інші хромосомні 

аномалії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q99.1 46,XX справжній 

гермафродит 

- - 

Q99 Інші хромосомні Q99.2 Ламка Х-хромосома - - 
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аномалії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q99 Інші хромосомні 

аномалії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q99.8 Інші уточнені 

хромосомні аномалії 

- - 

Q99 Інші хромосомні 

аномалії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Q99.9 Хромосомна аномалія, 

неуточнена 

- - 

R00 Порушення серцевого 

ритму 

R00.0 Тахікардія, неуточнена - - 

R00 Порушення серцевого 

ритму 

R00.1 Брадикардія, 

неуточнена 

- - 

R00 Порушення серцевого 

ритму 

R00.2 Сильне серцебиття - - 

R00 Порушення серцевого 

ритму 

R00.8 Інші та неуточнені 

порушення серцевого 

ритму 

- - 

R01 Серцеві шуми та інші 

серцеві звуки 

R01.0 Доброякісні серцеві 

шуми та такі, що не 

турбують хворого 

- - 

R01 Серцеві шуми та інші 

серцеві звуки 

R01.1 Серцевий шум, 

неуточнений 

- - 

R01 Серцеві шуми та інші 

серцеві звуки 

R01.2 Інші серцеві звуки - - 

R02 Гангрена, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - - - 

R03 Анормальні показники 

кров'яного тиску за 

відсутності діагнозу 

захворювання 

R03.0 Підвищений кров'яний 

тиск за відсутності 

діагнозу гіпертензії 

- - 

R03 Анормальні показники 

кров'яного тиску за 

відсутності діагнозу 

захворювання 

R03.1 Неспецифічне 

зниження кров'яного 

тиску 

- - 

R04 Кровотеча з 

дихальних шляхів 

R04.0 Носова кровотеча - - 

R04 Кровотеча з 

дихальних шляхів 

R04.1 Кровотеча з горла - - 

R04 Кровотеча з 

дихальних шляхів 

R04.2 Кровохаркання - - 

R04 Кровотеча з 

дихальних шляхів 

R04.8 Кровотеча з інших 

відділів дихальних 

шляхів 

- - 

R04 Кровотеча з 

дихальних шляхів 

R04.9 Кровотеча з дихальних 

шляхів, неуточнена 

- - 

R05 Кашель - - - - 

R06 Розлади дихання R06.0 Задишка - - 

R06 Розлади дихання R06.1 Стридор - - 
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R06 Розлади дихання R06.2 Свистяче дихання - - 

R06 Розлади дихання R06.3 Переривчасте дихання - - 

R06 Розлади дихання R06.4 Гіпервентиляція - - 

R06 Розлади дихання R06.5 Ротове дихання - - 

R06 Розлади дихання R06.6 Гикавка - - 

R06 Розлади дихання R06.7 Чхання - - 

R06 Розлади дихання R06.8 Інші та неуточнені 

розлади дихання 

- - 

R07 Біль у горлі та в 

грудній клітці 

R07.0 Біль у горлі - - 

R07 Біль у горлі та в 

грудній клітці 

R07.1 Біль у грудній клітці 

при диханні 

- - 

R07 Біль у горлі та в 

грудній клітці 

R07.2 Біль в області серця - - 

R07 Біль у горлі та в 

грудній клітці 

R07.3 Інший біль у грудній 

клітці 

- - 

R07 Біль у горлі та в 

грудній клітці 

R07.4 Біль у грудній клітці, 

неуточнений 

- - 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.0 Асфіксія - - 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.1 Плеврит - - 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.2 Затримка дихання - - 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.3 Анормальне 

мокротиння 

- - 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.8 Інші уточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

систем кровообігу та 

органів дихання 

R09.88 Інші уточнені 

симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

систем кровообігу 

R09 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи кровообігу та 

органів дихання 

R09.8 Інші уточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

систем кровообігу та 

органів дихання 

R09.89 Інші уточнені 

симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

органів дихання 

R10 Біль у ділянці живота 

та таза 

R10.0 Гострий живіт - - 

R10 Біль у ділянці живота 

та таза 

R10.1 Біль, локалізований у 

верхній частині живота 

- - 
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R10 Біль у ділянці живота 

та таза 

R10.2 Біль у ділянці таза та 

промежини 

- - 

R10 Біль у ділянці живота 

та таза 

R10.3 Біль, локалізований в 

інших ділянках 

нижньої частини 

живота 

- - 

R10 Біль у ділянці живота 

та таза 

R10.4 Інший та неуточнений 

біль у ділянці живота 

- - 

R11 Нудота та блювання - - - - 

R12 Печія - - - - 

R13 Дисфагія - - - - 

R14 Метеоризм та 

пов'язані з ним стани 

- - - - 

R15 Нетримання калу - - - - 

R16 Гепатомегалія та 

спленомегалія, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R16.0 Гепатомегалія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

R16 Гепатомегалія та 

спленомегалія, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R16.1 Спленомегалія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

R16 Гепатомегалія та 

спленомегалія, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R16.2 Гепатомегалія зі 

спленомегалією, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

R17 Неуточнена 

жовтяниця 

- - - - 

R18 Асцит - - - - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.0 Внутрішньочеревне або 

внутрішньотазове 

опухання, ущільнення 

та припухлість 

- - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.1 Анормальні шуми 

кишок 

- - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.2 Видима перистальтика - - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.3 Напруження 

(ригідність) живота 

- - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

R19.4 Зміна функції кишок - - 
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травлення та черевної 

порожнини 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.5 Інші зміни калу - - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.6 Неприємний запах з 

рота 

- - 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.8 Інші уточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

системи органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.81 Синдром 

абдомінальної 

компресії 

R19 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.8 Інші уточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

системи органів 

травлення та черевної 

порожнини 

R19.89 Інші уточнені 

симптоми та 

ознаки, які 

відносяться до 

системи травлення 

та черевної 

порожнини 

R20 Порушення чутливості 

шкіри 

R20.0 Анестезія шкіри - - 

R20 Порушення чутливості 

шкіри 

R20.1 Гіпоестезія шкіри - - 

R20 Порушення чутливості 

шкіри 

R20.2 Парестезія шкіри - - 

R20 Порушення чутливості 

шкіри 

R20.3 Гіперестезія - - 

R20 Порушення чутливості 

шкіри 

R20.8 Інші та неуточнені 

порушення чутливості 

шкіри 

- - 

R21 Висип та інші 

неспецифічні висипи 

на шкірі 

- - - - 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.0 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість у ділянці 

голови 

- - 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.1 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість у ділянці 

шиї 

- - 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.2 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість у ділянці 

тулуба 

- - 

R22 Локалізований набряк, R22.3 Локалізоване опухання, - - 
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ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

ущільнення або 

припухлість на верхній 

кінцівці 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.4 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість на нижній 

кінцівці 

- - 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.7 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість 

множинних ділянок 

тіла 

- - 

R22 Локалізований набряк, 

ущільнення або 

припухлість шкіри та 

підшкірної клітковини 

R22.9 Локалізоване опухання, 

ущільнення або 

припухлість, 

неуточнені 

- - 

R23 Інші зміни шкіри R23.0 Ціаноз - - 

R23 Інші зміни шкіри R23.1 Блідість - - 

R23 Інші зміни шкіри R23.2 Гіперемія - - 

R23 Інші зміни шкіри R23.3 Спонтанні екхімози - - 

R23 Інші зміни шкіри R23.4 Зміни структури шкіри - - 

R23 Інші зміни шкіри R23.8 Інші та неуточнені 

зміни шкіри 

- - 

R25 Анормальні 

мимовільні рухи 

R25.0 Анормальні рухи 

голови 

- - 

R25 Анормальні 

мимовільні рухи 

R25.1 Тремор, неуточнений - - 

R25 Анормальні 

мимовільні рухи 

R25.2 Судома та спазм - - 

R25 Анормальні 

мимовільні рухи 

R25.3 Фасцикуляція - - 

R25 Анормальні 

мимовільні рухи 

R25.8 Інші та неуточнені 

анормальні мимовільні 

рухи 

- - 

R26 Порушення ходи та 

рухливості 

R26.0 Атактична хода - - 

R26 Порушення ходи та 

рухливості 

R26.1 Паралітична хода - - 

R26 Порушення ходи та 

рухливості 

R26.2 Утруднення при ходьбі, 

не класифіковане в 

інших рубриках 

- - 

R26 Порушення ходи та 

рухливості 

R26.3 Іммобільність - - 

R26 Порушення ходи та 

рухливості 

R26.8 Інші та неуточнені 

порушення ходи та 

рухливості 

- - 

R27 Інше порушення 

координації 

R27.0 Атаксія, неуточнена - - 

R27 Інше порушення 

координації 

R27.8 Інше та неуточнене 

порушення координації 

- - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

R29.0 Тетанія - - 
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відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.1 Менінгізм - - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.2 Аномальні рефлекси - - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.3 Аномалія постави - - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.4 Клацаюче стегно - - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.5 Неврологічне 

ігнорування 

- - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.6 Схильність до падіння, 

не класифікована в 

інших рубриках 

- - 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.8 Інші та неуточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової системи 

R29.88 Інші та неуточнені 

симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової системи 

R29 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової систем 

R29.8 Інші та неуточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

нервової та кістково-

м'язової системи 

R29.89 Інші та неуточнені 

симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

кістково-м'язової 

системи 

R30 Біль, пов'язаний із 

сечовипусканням 

R30.0 Дизурія - - 

R30 Біль, пов'язаний із 

сечовипусканням 

R30.1 Тенезми сечового 

міхура 

- - 

R30 Біль, пов'язаний із 

сечовипусканням 

R30.9 Болюче 

сечовипускання, 

неуточнене 

- - 

R31 Гематурія неуточнена - - - - 



870 
 

R32 Неуточнене 

нетримання сечі 

- - - - 

R33 Затримка сечі - - - - 

R34 Анурія та олігурія - - - - 

R35 Поліурія - - - - 

R36 Виділення з сечівника - - - - 

R39 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи 

сечовиділення 

R39.0 Екстравазація сечі - - 

R39 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи 

сечовиділення 

R39.1 Інші утруднення, 

пов'язані з 

сечовипусканням 

- - 

R39 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи 

сечовиділення 

R39.2 Екстраренальна уремія - - 

R39 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

системи 

сечовиділення 

R39.8 Інші та неуточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

системи сечовиділення 

- - 

R40 Сонливість, ступор та 

кома 

R40.0 Сомнолентність - - 

R40 Сонливість, ступор та 

кома 

R40.1 Ступор - - 

R40 Сонливість, ступор та 

кома 

R40.2 Кома, неуточнена - - 

R41 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

R41.0 Дезорієнтація, 

неуточнена 

- - 

R41 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

R41.1 Антероградна амнезія - - 

R41 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

R41.2 Ретроградна амнезія - - 

R41 Інші симптоми та 

ознаки, що 

R41.3 Інша амнезія - - 
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відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

R41 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

R41.8 Інші та неуточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

пізнавальних 

здібностей та 

усвідомлення 

- - 

R42 Запаморочення та 

порушення рівноваги 

тіла 

- - - - 

R43 Розлади нюху та смаку R43.0 Аносмія - - 

R43 Розлади нюху та смаку R43.1 Паросмія - - 

R43 Розлади нюху та смаку R43.2 Парагевзія - - 

R43 Розлади нюху та смаку R43.8 Інші та неуточнені 

розлади нюху та смаку 

- - 

R44 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

R44.0 Слухові галюцинації - - 

R44 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

R44.1 Зорові галюцинації - - 

R44 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

R44.2 Інші галюцинації - - 

R44 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

R44.3 Галюцинації, 

неуточнені 

- - 

R44 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

R44.8 Інші та неуточнені 

симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

загального відчуття та 

сприйняття 

- - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.0 Нервозність - - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.1 Неспокій та збудження - - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.2 Нещастя - - 
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R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.3 Деморалізація та апатія - - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.4 Дратівливість та 

озлоблення 

- - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.5 Ворожість - - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.6 Фізична агресивність - - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.7 Стан емоційного шоку 

та стресу, неуточнений 

- - 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.8 Інші симптоми та 

ознаки, що відносяться 

до емоційного стану 

R45.81 Суїцидальне 

мислення 

R45 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

емоційного стану 

R45.8 Інші симптоми та 

ознаки, що відносяться 

до емоційного стану 

R45.89 Інші симптоми та 

ознаки, що 

відносяться до 

емоційного стану 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.0 Дуже низький рівень 

особистої гігієни 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.1 Дивний зовнішній 

вигляд 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.2 Дивна та незрозуміла 

поведінка 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.3 Надмірна активність - - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.4 Загальмованість та 

уповільнена реакція 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.5 Підозріливість та явна 

верткість 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.6 Надмірний інтерес та 

підвищена увага до 

стресових подій 

- - 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

R46.7 Багатослівність та 

зайва деталізація, що 

- - 
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зовнішнього вигляду 

та поведінки 

ускладнюють контакт 

R46 Симптоми та ознаки, 

що відносяться до 

зовнішнього вигляду 

та поведінки 

R46.8 Інші симптоми та 

ознаки, що відносяться 

до зовнішнього вигляду 

та поведінки 

- - 

R47 Розлади мови, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R47.0 Дисфазія та афазія - - 

R47 Розлади мови, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R47.1 Дизартрія та анартрія - - 

R47 Розлади мови, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R47.8 Інші та неуточнені 

розлади мови 

- - 

R48 Дислексія та інші 

порушення функції 

розпізнавання та 

розуміння символів та 

знаків, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R48.0 Дислексія та алексія - - 

R48 Дислексія та інші 

порушення функції 

розпізнавання та 

розуміння символів та 

знаків, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R48.1 Агнозія - - 

R48 Дислексія та інші 

порушення функції 

розпізнавання та 

розуміння символів та 

знаків, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R48.2 Апраксія - - 

R48 Дислексія та інші 

порушення функції 

розпізнавання та 

розуміння символів та 

знаків, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R48.8 Інші та неуточнені 

порушення 

розпізнавання та 

розуміння символів та 

знаків 

- - 

R49 Розлади голосу R49.0 Дисфонія - - 

R49 Розлади голосу R49.1 Афонія - - 

R49 Розлади голосу R49.2 Відкрита та закрита 

гугнявість 

- - 

R49 Розлади голосу R49.8 Інші та неуточнені 

порушення голосу 

- - 

R50 Лихоманка іншого та 

невідомого 

походження 

R50.2 Медикаментозна 

лихоманка 

- - 



874 
 

R50 Лихоманка іншого та 

невідомого 

походження 

R50.8 Інша уточнена 

лихоманка 

- - 

R50 Лихоманка іншого та 

невідомого 

походження 

R50.9 Лихоманка, неуточнена - - 

R51 Головний біль - - - - 

R52 Біль, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R52.0 Гострий біль НКІР - - 

R52 Біль, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R52.2 Постійний біль - - 

R52 Біль, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R52.9 Біль, неуточнений - - 

R53 Нездужання та втома - - - - 

R54 Старість - - - - 

R55 Синкопе та колапс - - - - 

R56 Судоми, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R56.0 Фебрильні судоми - - 

R56 Судоми, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R56.8 Інші та неуточнені 

судоми 

- - 

R57 Шок, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R57.0 Кардіогенний шок - - 

R57 Шок, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R57.1 Гіповолемічний шок - - 

R57 Шок, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R57.2 Септичний шок - - 

R57 Шок, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R57.8 Інші види шоку - - 

R57 Шок, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R57.9 Шок, неуточнений - - 

R58 Геморагія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - - - 

R59 Збільшення 

лімфатичних вузлів 

R59.0 Локалізоване 

збільшення 

лімфатичних вузлів 

- - 

R59 Збільшення 

лімфатичних вузлів 

R59.1 Генералізоване 

збільшення 

лімфатичних вузлів 

- - 

R59 Збільшення 

лімфатичних вузлів 

R59.9 Збільшення 

лімфатичних вузлів, 

неуточнене 

- - 
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R60 Набряк, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R60.0 Локалізований набряк - - 

R60 Набряк, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R60.1 Генералізований 

набряк 

- - 

R60 Набряк, не 

класифікований в 

інших рубриках 

R60.9 Набряк, неуточнений - - 

R61 Гіпергідроз R61.0 Локалізований 

гіпергідроз 

- - 

R61 Гіпергідроз R61.1 Генералізований 

гіпергідроз 

- - 

R61 Гіпергідроз R61.9 Гіпергідроз, 

неуточнений 

- - 

R62 Відсутність 

очікуваного 

нормального 

фізіологічного 

розвитку 

R62.0 Затримка етапів 

розвитку 

- - 

R62 Відсутність 

очікуваного 

нормального 

фізіологічного 

розвитку 

R62.8 Інші види затримки 

очікуваного 

нормального 

фізіологічного 

розвитку 

- - 

R62 Відсутність 

очікуваного 

нормального 

фізіологічного 

розвитку 

R62.9 Затримка очікуваного 

нормального 

фізіологічного 

розвитку, неуточнена 

- - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.0 Анорексія - - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.1 Полідипсія - - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.2 Поліфагія - - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.3 Труднощі, пов'язані з 

годуванням та 

введенням їжі 

- - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.4 Анормальна втрата 

маси тіла 

- - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.5 Анормальне 

збільшення маси тіла 

- - 

R63 Симптоми та ознаки, 

пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

R63.6 Недостатнє вживання 

їжі та води через 

нехтування собою 

- - 

R63 Симптоми та ознаки, R63.8 Інші симптоми та - - 
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пов'язані з прийомом 

їжі та рідини 

ознаки, пов'язані з 

прийомом їжі та рідини 

R64 Кахексія - - - - 

R65 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] 

R65.0 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] інфекційного 

походження без гострої 

недостатності органів 

- - 

R65 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] 

R65.1 Тяжкий сепсис - - 

R65 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] 

R65.2 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] неінфекційного 

походження без гострої 

недостатності органів 

- - 

R65 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] 

R65.3 Синдром системної 

запальної відповіді 

[ССЗВ] неінфекційного 

походження з гострою 

недостатністю органів 

- - 

R68 Інші загальні 

симптоми та ознаки 

R68.0 Гіпотермія, не 

пов'язана з низькою 

температурою 

навколишнього 

середовища 

- - 

R68 Інші загальні 

симптоми та ознаки 

R68.1 Неспецифічні 

симптоми, які 

характерні для 

немовлят 

- - 

R68 Інші загальні 

симптоми та ознаки 

R68.2 Сухість у роті, 

неуточнена 

- - 

R68 Інші загальні 

симптоми та ознаки 

R68.3 Пальці у вигляді 

барабанних паличок 

- - 

R68 Інші загальні 

симптоми та ознаки 

R68.8 Інші уточнені загальні 

симптоми та ознаки 

- - 

R69 Невідомі та 

неуточнені причини 

захворювання 

- - - - 

R70 Збільшена швидкість 

осідання еритроцитів 

та порушення в'язкості 

плазми 

R70.0 Збільшена швидкість 

осідання еритроцитів 

- - 

R70 Збільшена швидкість 

осідання еритроцитів 

та порушення в'язкості 

плазми 

R70.1 Аномалія в'язкості 

плазми 

- - 

R71 Аномалія червоних 

кров'яних тілець 

- - - - 

R72 Аномалія білих 

кров'яних тілець, не 

класифікована в інших 

- - - - 
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рубриках 

R73 Підвищений рівень 

глюкози в крові 

- - - - 

R74 Відхилення від норми 

рівня ферментів у 

сироватці крові 

R74.0 Неспецифічне 

підвищення рівня 

трансамінази та 

дегідрогенази молочної 

кислоти [ДМК] 

- - 

R74 Відхилення від норми 

рівня ферментів у 

сироватці крові 

R74.8 Інші неспецифічні 

відхилення від норми 

рівнів ферментів у 

сироватці 

- - 

R74 Відхилення від норми 

рівня ферментів у 

сироватці крові 

R74.9 Патологічний рівень 

неуточнених ферментів 

у сироватці 

- - 

R75 Лабораторне 

виявлення вірусу 

імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

- - - - 

R76 Інші відхилення від 

норми імунологічних 

показників сироватки 

R76.0 Підвищений титр 

антитіл 

- - 

R76 Інші відхилення від 

норми імунологічних 

показників сироватки 

R76.1 Анормальна реакція на 

туберкулінову пробу 

- - 

R76 Інші відхилення від 

норми імунологічних 

показників сироватки 

R76.2 Хибнопозитивна 

серологічна проба на 

сифіліс 

- - 

R76 Інші відхилення від 

норми імунологічних 

показників сироватки 

R76.8 Інші уточнені 

відхилення від норми, 

виявлені при 

імунологічному 

дослідженні сироватки 

- - 

R76 Інші відхилення від 

норми імунологічних 

показників сироватки 

R76.9 Відхилення від норми, 

виявлене при 

імунологічному 

дослідженні сироватки, 

неуточнене 

- - 

R77 Інші відхилення від 

норми білків плазми 

R77.0 Відхилення від норми 

альбуміну 

- - 

R77 Інші відхилення від 

норми білків плазми 

R77.1 Відхилення від норми 

глобуліну 

- - 

R77 Інші відхилення від 

норми білків плазми 

R77.2 Відхилення від норми 

альфа-фетопротеїну 

- - 

R77 Інші відхилення від 

норми білків плазми 

R77.8 Інші уточнені 

відхилення від норми 

білків плазми 

- - 

R77 Інші відхилення від 

норми білків плазми 

R77.9 Відхилення від норми 

білків плазми, 

неуточнене 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

R78.0 Виявлення алкоголю в 

крові 

- - 
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речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.1 Виявлення опіатів у 

крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.2 Виявлення кокаїну в 

крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.3 Виявлення 

галюциногену в крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.4 Виявлення інших 

наркотичних речовин у 

крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.5 Виявлення 

психотропних речовин 

у крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.6 Виявлення стероїдного 

агента у крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.7 Виявлення відхилення 

від норми рівня важких 

металів у крові 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.8 Виявлення інших 

уточнених речовин, які 

в нормі в крові не 

присутні 

- - 

R78 Виявлення лікарських 

засобів та інших 

речовин, в нормі не 

присутніх в крові 

R78.9 Виявлення неуточненої 

речовини, яка в нормі в 

крові не присутня 

- - 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.0 Відхилення від норми 

вмісту мінеральних 

речовин у крові 

- - 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.8 Інші уточнені 

відхилення від норми 

показників хімічного 

складу крові 

R79.81 Паталогічний 

газовий склад 

крові 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.8 Інші уточнені 

відхилення від норми 

показників хімічного 

складу крові 

R79.82 Підвищений 

рівень простат-

специфічного 

антигену (ПСА) 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.8 Інші уточнені 

відхилення від норми 

показників хімічного 

R79.83 Паталогічний 

показник 

коагулограми 
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складу крові 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.8 Інші уточнені 

відхилення від норми 

показників хімічного 

складу крові 

R79.89 Інші уточнені 

відхилення від 

норми показників 

хімічного складу 

крові 

R79 Інші відхилення від 

норми показників 

хімічного складу крові 

R79.9 Відхилення від норми 

показників хімічного 

складу крові, 

неуточнене 

- - 

R80 Ізольована протеїнурія - - - - 

R81 Глюкозурія - - - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.0 Хілурія - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.1 Міоглобінурія - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.2 Біліурія - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.3 Гемоглобінурія - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.4 Ацетонурія - - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.5 Підвищений рівень 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин у 

сечі 

- - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.6 Паталогічний рівень у 

сечі речовин переважно 

немедичного 

походження 

- - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

мікробіологічному 

дослідженні сечі 

- - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

цитологічному та 

гістологічному 

дослідженні сечі 

- - 

R82 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

дослідженні сечі 

R82.9 Інші та неуточнені 

відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні сечі 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

R83.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

- - 
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спинномозкової 

рідини 

спинномозкової рідини, 

Паталогічний рівень 

ферментів 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Паталогічний рівень 

гормонів 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Паталогічний рівень 

інших лікарських 

засобів, медикаментів 

та біологічних речовин 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Паталогічний рівень 

речовин, що надійшли 

в організм переважно з 

немедичною метою 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

мікробіологічних 

дослідженнях 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

R83.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

- - 
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рідини Відхилення від норми, 

виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Інші відхилення від 

норми 

- - 

R83 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової 

рідини 

R83.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні 

спинномозкової рідини, 

Неуточнені відхилення 

від норми 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Паталогічний рівень 

ферментів 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Паталогічний рівень 

гормонів 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Паталогічний рівень 

інших лікарських 

засобів, медикаментів 

та біологічних речовин 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Паталогічний рівень 

речовин, що надійшли 

в організм переважно з 

немедичною метою 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

- - 
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Відхилення від норми, 

виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

мікробіологічних 

дослідженнях 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, Інші 

відхилення від норми 

- - 

R84 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки 

R84.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів дихання та 

грудної клітки, 

Неуточнені відхилення 

від норми 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Паталогічний рівень 

ферментів 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

R85.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

- - 
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дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Паталогічний рівень 

гормонів 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Паталогічний рівень 

інших лікарських 

засобів, медикаментів 

та біологічних речовин 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Паталогічний рівень 

речовин, що надійшли 

в організм переважно з 

немедичною метою 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

мікробіологічних 

дослідженнях 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

R85.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

- - 



884 
 

органів травлення та 

черевної порожнини 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Відхилення від норми, 

виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Інші відхилення від 

норми 

- - 

R85 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини 

R85.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

органів травлення та 

черевної порожнини, 

Неуточнені відхилення 

від норми 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень ферментів 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень гормонів 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень інших 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень речовин, що 

надійшли в організм 

переважно з 

немедичною метою 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

R86.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

- - 
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чоловічих статевих 

органів 

чоловічих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

мікробіологічних 

дослідженнях 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Інші 

відхилення від норми 

- - 

R86 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів 

R86.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

чоловічих статевих 

органів, Неуточнені 

відхилення від норми 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень ферментів 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень гормонів 

- - 
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R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень інших 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Паталогічний 

рівень речовин, що 

надійшли в організм 

переважно з 

немедичною метою 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

мікробіологічних 

дослідженнях 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Відхилення від 

норми, виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

- - 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

R87.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

- - 
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жіночих статевих 

органів 

жіночих статевих 

органів, Інші 

відхилення від норми 

R87 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів 

R87.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

жіночих статевих 

органів, Неуточнені 

відхилення від норми 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.0 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Паталогічний 

рівень ферментів 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.1 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Паталогічний 

рівень гормонів 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.2 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Паталогічний 

рівень інших 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.3 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Паталогічний 

рівень речовин, що 

надійшли в організм 

переважно з 

немедичною метою 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.4 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Відхилення від 

норми, виявлені при 

імунологічних 

дослідженнях 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.5 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Відхилення від 

норми, виявлені при 

- - 
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мікробіологічних 

дослідженнях 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.6 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Відхилення від 

норми, виявлені при 

цитологічних 

дослідженнях 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.7 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Відхилення від 

норми, виявлені при 

гістологічних 

дослідженнях 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.8 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Інші 

відхилення від норми 

- - 

R89 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем 

і тканин 

R89.9 Відхилення від норми, 

виявлені при 

дослідженні проб з 

інших органів, систем і 

тканин, Неуточнені 

відхилення від норми 

- - 

R90 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження 

центральної нервової 

системи 

R90.0 Внутрішньочерепне 

об'ємне ураження 

- - 

R90 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження 

центральної нервової 

системи 

R90.8 Інші відхилення від 

норми, виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження 

центральної нервової 

системи 

- - 

R91 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження легень 

- - - - 

R92 Відхилення від норми, - - - - 



889 
 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження молочної 

залози 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.0 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження черепа та 

голови, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.1 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження серця та 

коронарного 

кровообігу 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.2 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження печінки та 

жовчних проток 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.3 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

відділів системи 

травлення 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.4 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження сечових 

органів 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.5 Виявлені відхилення 

при проведенні 

діагностичної 

візуалізації 

(інтроскопії) черевної 

порожнини і тазової 

області, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

R93.51 Виявлені 

відхилення при 

проведенні 

діагностичної 

візуалізації 

(інтроскопії) 

матки 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

R93.5 Виявлені відхилення 

при проведенні 

R93.59 Виявлені 

відхилення при 
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отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

діагностичної 

візуалізації 

(інтроскопії) черевної 

порожнини і тазової 

області, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

проведенні 

діагностичної 

візуалізації 

(інтроскопії) 

черевної 

порожнини і 

тазової області, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.6 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження кінцівок 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.7 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

відділів кістково-

м'язової системи 

- - 

R93 Відхилення від норми, 

виявлені при 

отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

частин тіла 

R93.8 Відхилення від норми, 

виявлені при отриманні 

діагностичних 

зображень під час 

дослідження інших 

уточнених частин тіла 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.0 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень центральної 

нервової системи 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.1 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

периферичної нервової 

системи та окремих 

органів чуття 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.2 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень легень 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

R94.3 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

- - 
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досліджень досліджень серцево-

судинної системи 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.4 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень нирок 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.5 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

дослідження функції 

печінки 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.6 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

дослідження функції 

щитоподібної залози 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.7 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

дослідження функції 

інших ендокринних 

залоз 

- - 

R94 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень 

R94.8 Відхилення від норми, 

виявлені під час 

проведення 

функціональних 

досліджень інших 

органів та систем 

- - 

R95 Синдром раптової 

смерті немовляти 

R95.0 Синдром раптової 

смерті немовляти зі 

згадкою про автопсію 

- - 

R95 Синдром раптової 

смерті немовляти 

R95.9 Синдром раптової 

смерті немовляти без 

згадки про автопсію 

- - 

R96 Інша раптова смерть з 

невідомої причини 

R96.0 Миттєва смерть - - 

R96 Інша раптова смерть з 

невідомої причини 

R96.1 Смерть, що настала 

раніше, ніж через 24 

години від моменту 

виникнення симптомів, 

яка не має іншого 

пояснення 

- - 

R98 Смерть без свідків - - - - 

R99 Інші неточно 

визначені та 

неуточнені причини 

смерті 

- - - - 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.00 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма S00.0 Поверхнева травма S00.01 Поверхнева 
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голови волосистої частини 

голови 

травма волосистої 

частини голови, 

садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.02 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.03 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

укус комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.04 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.05 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.0 Поверхнева травма 

волосистої частини 

голови 

S00.08 Поверхнева 

травма волосистої 

частини голови, 

інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.1 Забій повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

- - 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.20 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.21 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.22 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.23 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, укус 

комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.24 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, травма 
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від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.2 Інші поверхневі травми 

повіки та 

навколоочноямкової 

ділянки 

S00.28 Інші поверхневі 

травми повіки та 

навколоочноямков

ої ділянки, інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.30 Поверхнева 

травма носа, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.31 Поверхнева 

травма носа, садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.32 Поверхнева 

травма носа, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.33 Поверхнева 

травма носа, укус 

комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.34 Поверхнева 

травма носа, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.35 Поверхнева 

травма носа, забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.3 Поверхнева травма 

носа 

S00.38 Поверхнева 

травма носа, інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.40 Поверхнева 

травма вуха, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.41 Поверхнева 

травма вуха, садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.42 Поверхнева 

травма вуха, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.43 Поверхнева 

травма вуха, укус 

комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.44 Поверхнева 

травма вуха, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.45 Поверхнева 

травма вуха, забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.4 Поверхнева травма 

вуха 

S00.48 Поверхнева 

травма вуха, інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.50 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 
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порожнини, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.51 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.52 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.53 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, укус 

комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.54 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.55 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.5 Поверхнева травма 

губи та ротової 

порожнини 

S00.58 Поверхнева 

травма губи та 

ротової 

порожнини, інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.7 Множинні поверхневі 

травми голови 

- - 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.80 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.81 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.82 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.83 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

укус комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.84 Поверхнева 

травма інших 
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частин голови, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.85 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.8 Поверхнева травма 

інших частин голови 

S00.88 Поверхнева 

травма інших 

частин голови, 

інша 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.90 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, 

неуточнена 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.91 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, садно 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.92 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, 

водяний пухир 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.93 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, укус 

комахи 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.94 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, травма 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.95 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, забій 

S00 Поверхнева травма 

голови 

S00.9 Поверхнева травма 

голови неуточненої 

локалізації 

S00.98 Поверхнева 

травма голови 

неуточненої 

локалізації, інша 

S01 Відкрита рана голови S01.0 Відкрита рана 

волосистої частини 

голови 

- - 

S01 Відкрита рана голови S01.1 Відкрита рана повіки та 

навколоочноямкової 

- - 
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ділянки 

S01 Відкрита рана голови S01.2 Відкрита рана носа S01.20 Відкрита рана 

носа неуточненої 

локалізації 

S01 Відкрита рана голови S01.2 Відкрита рана носа S01.21 Відкрита рана 

носа, зовнішнього 

покриву шкіри 

S01 Відкрита рана голови S01.2 Відкрита рана носа S01.22 Відкрита рана 

ніздрів (носового 

отвору) 

S01 Відкрита рана голови S01.2 Відкрита рана носа S01.23 Відкрита рана 

носової 

перегородки 

S01 Відкрита рана голови S01.2 Відкрита рана носа S01.29 Відкрита рана 

інших та декількох 

частин носа 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.30 Відкрита рана 

зовнішнього вуха 

неуточненої 

локалізації 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.31 Відкрита рана 

вушної раковини 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.33 Відкрита рана 

козелка 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.34 Відкрита рана 

зовнішнього 

слухового ходу 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.35 Відкрита рана 

слухової 

(євстахієвої) труби 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.36 Відкрита рана 

кісточок 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.37 Відкрита рана 

середнього вуха 

(барабанної 

перетинки) 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.38 Відкрита рана 

внутрішнього вуха 

S01 Відкрита рана голови S01.3 Відкрита рана вуха та 

органів слуху 

S01.39 Відкрита рана 

інших та декількох 

частин вуха та 

органів слуху 

S01 Відкрита рана голови S01.4 Відкрита рана щоки та 

скронево-

нижньощелепної 

ділянки 

S01.41 Відкрита рана 

щоки 

S01 Відкрита рана голови S01.4 Відкрита рана щоки та 

скронево-

нижньощелепної 

ділянки 

S01.42 Відкрита рана 

верхньощелепної 

ділянки 

S01 Відкрита рана голови S01.4 Відкрита рана щоки та 

скронево-

S01.43 Відкрита рана 

нижньощелепної 
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нижньощелепної 

ділянки 

ділянки 

S01 Відкрита рана голови S01.4 Відкрита рана щоки та 

скронево-

нижньощелепної 

ділянки 

S01.49 Відкрита рана 

інших та декількох 

частин щоки та 

скронево-

нижньощелепної 

ділянки 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.50 Відкрита рана рота 

неуточненої 

локалізації 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.51 Відкрита рана 

губи 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.52 Відкрита рана 

слизової оболонки 

щоки 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.53 Відкрита рана ясен 

(альвеолярного 

краю) 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.54 Відкрита рана 

язика та дна 

ротової 

порожнини 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.55 Відкрита рана 

піднебіння 

S01 Відкрита рана голови S01.5 Відкрита рана губи та 

ротової порожнини 

S01.59 Відкрита рана 

інших та декількох 

частин губи та 

ротової 

порожнини 

S01 Відкрита рана голови S01.7 Множинні відкриті 

рани голови 

- - 

S01 Відкрита рана голови S01.8 Відкрита рана інших 

ділянок голови 

S01.81 Відкрита рана 

(неуточненої 

ділянки голови), 

сполучена з 

переломом 

S01 Відкрита рана голови S01.8 Відкрита рана інших 

ділянок голови 

S01.82 Відкрита рана 

(неуточненої 

ділянки голови), 

сполучена з 

вивихом 

S01 Відкрита рана голови S01.8 Відкрита рана інших 

ділянок голови 

S01.83 Відкрита рана 

(неуточненої 

ділянки голови), 

сполучена з 

внутрішньочерепн

ою травмою 

S01 Відкрита рана голови S01.8 Відкрита рана інших 

ділянок голови 

S01.88 Відкрита рана 

інших ділянок 

голови 

S01 Відкрита рана голови S01.9 Відкрита рана голови - - 
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неуточненої локалізації 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.0 Перелом склепіння 

черепа 

- - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.1 Перелом основи черепа - - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.2 Перелом кісток носа - - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.3 Перелом дна очної 

ямки 

- - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.4 Перелом виличної 

кістки та верхньої 

щелепи 

- - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.5 Перелом зуба - - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.60 Перелом нижньої 

щелепи 

неуточненої 

локалізації 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.61 Перелом 

виросткового 

відростка нижньої 

щелепи 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.62 Перелом у 

підвиростковій 

ділянці нижньої 

щелепи 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.63 Перелом вінцевого 

відростка нижньої 

щелепи 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.64 Перелом 

відгалуження, 

неуточнений 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.65 Перелом кута 

нижньої щелепи 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.66 Перелом нижньої 

щелепи в області 

симфіза 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.67 Перелом 

альвеолярного 

краю 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.68 Перелом тіла 

нижньої щелепи 

іншої та 

неуточненої 

локалізації 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.6 Перелом нижньої 

щелепи 

S02.69 Перелом нижньої 

щелепи 

множинних 

локалізацій 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.7 Множинні переломи 

кісток черепа та кісток 

обличчя 

- - 
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S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.8 Переломи інших кісток 

черепа та кісток 

обличчя 

- - 

S02 Перелом кісток черепа 

та обличчя 

S02.9 Переломи кісток черепа 

та кісток обличчя 

неуточненої локалізації 

- - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.0 Вивих щелепи - - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.1 Вивих хрящової 

перегородки носа 

- - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.2 Вивих зуба - - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.3 Вивих інших та 

неуточнених ділянок 

голови 

- - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.4 Розтягнення та 

перенапруження 

суглоба (зв'язок) 

щелепи 

- - 

S03 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

голови 

S03.5 Розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

інших та неуточнених 

ділянок голови 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.0 Травма зорового нерва 

та його провідних 

шляхів 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.1 Травма окорухового 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.2 Травма блокового 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.3 Травма трійчастого 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.4 Травма відвідного 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.5 Травма лицьового 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.6 Травма слухового 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.7 Травма додаткового 

нерва 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.8 Травма інших черепних 

нервів 

- - 

S04 Травма черепних 

нервів 

S04.9 Травма неуточненого 

черепного нерва 

- - 
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S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.0 Травма кон'юнктиви та 

садно рогівки без 

згадки про стороннє 

тіло 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.1 Забій очного яблука та 

тканин очної ямки 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.2 Рвана рана ока з 

пролапсом або втратою 

внутрішньоочної 

тканини 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.3 Рвана рана ока без 

пролапса або втрати 

внутрішньоочної 

тканини 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.4 Проникна рана очної 

ямки зі стороннім тілом 

або без нього 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.5 Проникна рана очного 

яблука зі стороннім 

тілом 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.6 Проникна рана очного 

яблука без стороннього 

тіла 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.7 Відрив очного яблука - - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.8 Інші травми ока та 

очної ямки 

- - 

S05 Травма ока та очної 

ямки 

S05.9 Травма ока та очної 

ямки, неуточнена 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.00 Струс головного 

мозку 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.01 Втрата свідомості 

невизначеної 

тривалості 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.02 Втрата свідомості 

незначної 

тривалості [менше 

30 хвилин] 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.03 Втрата свідомості 

помірної 

тривалості [від 30 

хвилин до 24 

годин] 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.04 Втрата свідомості 

значної тривалості 

[більше 24 годин] 

з поверненням до 

свідомості 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.0 Струс головного мозку S06.05 Втрата свідомості 

значної тривалості 

[більше 24 годин] 

без повернення до 
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свідомості 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.1 Травматичний набряк 

головного мозку 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.2 Дифузна травма 

головного мозку 

S06.20 Дифузна травма 

головного мозку 

та мозочка, 

неуточнена 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.2 Дифузна травма 

головного мозку 

S06.21 Дифузний забій 

головного мозку 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.2 Дифузна травма 

головного мозку 

S06.22 Дифузний забій 

мозочка 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.2 Дифузна травма 

головного мозку 

S06.23 Множинні 

внутрішньомозков

і та мозочкові 

гематоми 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.2 Дифузна травма 

головного мозку 

S06.28 Інша дифузна 

травма головного 

мозку та мозочка 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.30 Вогнищева травма 

головного мозку 

та мозочка, 

неуточнена 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.31 Вогнищевий забій 

головного мозку 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.32 Вогнищевий забій 

мозочка 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.33 Вогнищева 

внутрішньомозков

а гематома 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.34 Вогнищева 

мозочкова 

гематома 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.3 Вогнищева травма 

головного мозку 

S06.38 Інша вогнищева 

травма головного 

мозку та мозочка 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.4 Епідуральний 

крововилив 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.5 Травматичний 

субдуральний 

крововилив 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.6 Травматичний 

субарахноїдальний 

крововилив 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.8 Інші 

внутрішньочерепні 

травми 

- - 

S06 Внутрішньочерепна 

травма 

S06.9 Внутрішньочерепна 

травма, неуточнена 

- - 

S07 Роздавлювання голови S07.0 Роздавлювання 

обличчя 

- - 

S07 Роздавлювання голови S07.1 Роздавлювання черепа - - 

S07 Роздавлювання голови S07.8 Роздавлювання інших - - 
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частин голови 

S07 Роздавлювання голови S07.9 Роздавлювання голови 

неуточненої локалізації 

- - 

S08 Травматична 

ампутація частини 

голови 

S08.0 Відрив волосистої 

частини голови 

- - 

S08 Травматична 

ампутація частини 

голови 

S08.1 Травматична ампутація 

вуха 

- - 

S08 Травматична 

ампутація частини 

голови 

S08.8 Травматична ампутація 

інших частин голови 

- - 

S08 Травматична 

ампутація частини 

голови 

S08.9 Травматична ампутація 

неуточненої частини 

голови 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.0 Ушкодження 

кровоносних судин 

голови, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.1 Травма м'язів та 

сухожилків голови 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.2 Травматичний розрив 

барабанної перетинки 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.7 Множинні травми 

голови 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.8 Інші уточнені травми 

голови 

- - 

S09 Інші та неуточнені 

травми голови 

S09.9 Неуточнена травма 

голови 

- - 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.0 Забій горла - - 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла 

S10.10 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла, неуточнена 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла 

S10.11 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла, садно 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла 

S10.12 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла, водяний 

пухир 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла 

S10.13 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла, укус комахи 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла 

S10.14 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

горла, травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S10 Поверхнева травма S10.1 Інші та неуточнені S10.18 Інші та неуточнені 
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шиї поверхневі травми 

горла 

поверхневі травми 

горла, інша 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.7 Множинні поверхневі 

травми шиї 

- - 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.80 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, 

неуточнена 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.81 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, садно 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.82 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, 

водяний пухир 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.83 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, укус 

комахи 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.84 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, травма 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.85 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, забій 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.8 Поверхнева травма 

інших частин шиї 

S10.88 Поверхнева 

травма інших 

частин шиї, інша 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.90 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, 

неуточнена 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.91 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, 

садно 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.92 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, 

водяний пухир 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.93 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, укус 

комахи 

S10 Поверхнева травма S10.9 Поверхнева травма S10.94 Поверхнева 
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шиї неуточненої частини 

шиї 

травма 

неуточненої 

частини шиї, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.95 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, забій 

S10 Поверхнева травма 

шиї 

S10.9 Поверхнева травма 

неуточненої частини 

шиї 

S10.98 Поверхнева 

травма 

неуточненої 

частини шиї, інша 

S11 Відкрита рана шиї S11.0 Відкрита рана з 

ушкодженням гортані 

та трахеї 

S11.01 Відкрита рана 

гортані 

S11 Відкрита рана шиї S11.0 Відкрита рана з 

ушкодженням гортані 

та трахеї 

S11.02 Відкрита рана 

трахеї 

S11 Відкрита рана шиї S11.1 Відкрита рана з 

ушкодженням 

щитоподібної залози 

- - 

S11 Відкрита рана шиї S11.2 Відкрита рана з 

ушкодженням глотки 

та шийного відділу 

стравоходу 

S11.21 Відкрита рана 

глотки 

S11 Відкрита рана шиї S11.2 Відкрита рана з 

ушкодженням глотки 

та шийного відділу 

стравоходу 

S11.22 Відкрита рана 

шийного відділу 

стравоходу 

S11 Відкрита рана шиї S11.7 Множинні відкриті 

рани шиї 

- - 

S11 Відкрита рана шиї S11.8 Відкрита рана інших 

частин шиї 

S11.81 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини шиї), 

сполучена з 

переломом 

S11 Відкрита рана шиї S11.8 Відкрита рана інших 

частин шиї 

S11.82 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини шиї), 

сполучена з 

вивихом 

S11 Відкрита рана шиї S11.8 Відкрита рана інших 

частин шиї 

S11.88 Відкрита рана 

інших частин шиї 

S11 Відкрита рана шиї S11.9 Відкрита рана 

неуточненої частини 

шиї 

- - 

S12 Перелом шиї S12.0 Перелом першого 

шийного хребця 

- - 

S12 Перелом шиї S12.1 Перелом другого - - 
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шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.2 Перелом інших 

уточнених шийних 

хребців 

S12.21 Перелом третього 

шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.2 Перелом інших 

уточнених шийних 

хребців 

S12.22 Перелом 

четвертого 

шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.2 Перелом інших 

уточнених шийних 

хребців 

S12.23 Перелом п'ятого 

шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.2 Перелом інших 

уточнених шийних 

хребців 

S12.24 Перелом шостого 

шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.2 Перелом інших 

уточнених шийних 

хребців 

S12.25 Перелом сьомого 

шийного хребця 

S12 Перелом шиї S12.7 Множинні переломи 

шийних хребців 

- - 

S12 Перелом шиї S12.8 Перелом інших частин 

шиї 

- - 

S12 Перелом шиї S12.9 Перелом неуточненої 

частини шиї 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.0 Травматичний розрив 

шийного 

міжхребцевого диска 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.10 Вивих шийного 

хребця, рівень 

неуточнений 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.11 Вивих шийного 

хребця C1/C2 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.12 Вивих шийного 

хребця C2/C3 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.13 Вивих шийного 

хребця C3/C4 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.14 Вивих шийного 

хребця C4/C5 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.15 Вивих шийного 

хребця C5/C6 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.16 Вивих шийного 

хребця C6/C7 
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суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.17 Вивих шийно-

грудного хребця 

C7/T1 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.1 Вивих шийного хребця S13.18 Інший вивих 

шийного хребця 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.2 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

шиї 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.3 Множинні вивихи в 

ділянці шиї 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.4 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язкового апарата 

шийного відділу хребта 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.5 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язкового апарата в 

ділянці щитоподібної 

залози 

- - 

S13 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок в 

області шиї 

S13.6 Розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

інших та неуточнених 

частин шиї 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.0 Забій та набряк 

шийного відділу 

спинного мозку 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.1 Інші та неуточнені 

ушкодження шийного 

відділу спинного мозку 

S14.10 Ушкодження 

шийного відділу 

спинного мозку, 

неуточнене 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.1 Інші та неуточнені 

ушкодження шийного 

відділу спинного мозку 

S14.11 Повне 

ушкодження 

шийного відділу 

спинного мозку 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.1 Інші та неуточнені 

ушкодження шийного 

відділу спинного мозку 

S14.12 Синдром 

центрального 

паралічу 

(неповного 

ураження) 

шийного відділу 

спинного мозку 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

S14.1 Інші та неуточнені 

ушкодження шийного 

S14.13 Інший синдром 

неповного 
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ділянці шиї відділу спинного мозку ушкодження 

шийного відділу 

спинного мозку 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.2 Травма нервового 

корінця шийного 

відділу хребта 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.3 Травма плечового 

сплетення 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.4 Травма периферичних 

нервів шиї 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.5 Травма симпатичних 

нервів шиї 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.6 Травма інших та 

неуточнених нервів шиї 

- - 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.70 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

шийний відділ, 

неуточнене 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.71 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C1 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.72 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C2 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.73 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C3 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.74 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C4 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.75 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C5 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.76 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C6 

S14 Травма нервів та 

спинного мозку у 

ділянці шиї 

S14.7 Функціональний рівень 

травми спинного мозку 

S14.77 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

C7 

S14 Травма нервів та S14.7 Функціональний рівень S14.78 Функціональне 
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спинного мозку у 

ділянці шиї 

травми спинного мозку ушкодження 

спинного мозку, 

C8 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.0 Травма сонної артерії S15.00 Травма сонної 

артерії, 

неуточнена 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.0 Травма сонної артерії S15.01 Травма загальної 

сонної артерії 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.0 Травма сонної артерії S15.02 Травма зовнішньої 

сонної артерії 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.0 Травма сонної артерії S15.03 Травма 

внутрішньої 

сонної артерії 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.1 Травма хребтової 

артерії 

- - 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.2 Травма зовнішньої 

яремної вени 

- - 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.3 Травма внутрішньої 

яремної вени 

- - 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці шиї 

- - 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці шиї 

- - 

S15 Травма кровоносних 

судин у ділянці шиї 

S15.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці шиї 

- - 

S16 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

шиї 

- - - - 

S17 Роздавлювання шиї S17.0 Роздавлювання гортані 

та трахеї 

- - 

S17 Роздавлювання шиї S17.8 Роздавлювання інших 

частин шиї 

- - 

S17 Роздавлювання шиї S17.9 Роздавлювання 

неуточненої частини 

шиї 

- - 

S18 Травматична 

ампутація в ділянці 

шиї 

- - - - 

S19 Інші та неуточнені 

травми шиї 

S19.7 Множинні травми шиї - - 

S19 Інші та неуточнені 

травми шиї 

S19.8 Інші уточнені травми 

шиї 

- - 

S19 Інші та неуточнені 

травми шиї 

S19.9 Неуточнені травми шиї - - 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.0 Забій молочної залози - - 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.10 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 
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неуточнена 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.11 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 

садно 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.12 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 

водяний пухир 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.13 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 

укус комахи 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.14 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.1 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози 

S20.18 Інші та неуточнені 

поверхневі травми 

молочної залози, 

інша 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.2 Забій грудної клітки - - 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.3 Інші поверхневі травми 

передньої стінки 

грудної клітки 

S20.30 Інші поверхневі 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, неуточнена 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.3 Інші поверхневі травми 

передньої стінки 

грудної клітки 

S20.31 Інші поверхневі 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, садно 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.3 Інші поверхневі травми 

передньої стінки 

грудної клітки 

S20.32 Інші поверхневі 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, водяний 

пухир 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.3 Інші поверхневі травми 

передньої стінки 

грудної клітки 

S20.33 Інші поверхневі 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, укус 

комахи 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.3 Інші поверхневі травми 

передньої стінки 

грудної клітки 

S20.34 Інші поверхневі 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S20 Поверхнева травма S20.3 Інші поверхневі травми S20.38 Інші поверхневі 
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грудної клітки передньої стінки 

грудної клітки 

травми передньої 

стінки грудної 

клітки, інша 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.40 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, неуточнена 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.41 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, садно 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.42 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, водяний 

пухир 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.43 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, укус 

комахи 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.44 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.4 Інші поверхневі травми 

задньої стінки грудної 

клітки 

S20.48 Інші поверхневі 

травми задньої 

стінки грудної 

клітки, інша 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.7 Множинні поверхневі 

травми грудної клітки 

- - 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

частин грудної клітки 

S20.80 Поверхневі травми 

інших та 

неуточнених 

частин грудної 

клітки, неуточнена 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

частин грудної клітки 

S20.81 Поверхневі травми 

інших та 

неуточнених 

частин грудної 

клітки, садно 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

частин грудної клітки 

S20.82 Поверхневі травми 

інших та 

неуточнених 

частин грудної 

клітки, водяний 

пухир 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

S20.83 Поверхневі травми 

інших та 
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частин грудної клітки неуточнених 

частин грудної 

клітки, укус 

комахи 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

частин грудної клітки 

S20.84 Поверхневі травми 

інших та 

неуточнених 

частин грудної 

клітки, травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S20 Поверхнева травма 

грудної клітки 

S20.8 Поверхневі травми 

інших та неуточнених 

частин грудної клітки 

S20.88 Поверхневі травми 

інших та 

неуточнених 

частин грудної 

клітки, інша 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.0 Відкрита рана молочної 

залози 

- - 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.1 Відкрита рана 

передньої стінки 

грудної клітки 

- - 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.2 Відкрита рана задньої 

стінки грудної клітки 

- - 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.7 Множинні відкриті 

рани стінки грудної 

клітки 

- - 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.8 Відкрита рана інших 

відділів грудної клітки 

S21.81 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини грудної 

клітки), сполучена 

з переломом 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.8 Відкрита рана інших 

відділів грудної клітки 

S21.82 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини грудної 

клітки), сполучена 

з вивихом 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.8 Відкрита рана інших 

відділів грудної клітки 

S21.83 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини грудної 

клітки), сполучена 

з 

внутрішньогрудно

ю травмою 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.8 Відкрита рана інших 

відділів грудної клітки 

S21.88 Відкрита рана 

інших частин 

грудної клітки 

S21 Відкрита рана грудної 

клітки 

S21.9 Відкрита рана 

неуточненої частини 

грудної клітки 

- - 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.00 Перелом грудного 

хребця, рівень 
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відділу хребта неуточнений 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.01 Перелом грудного 

хребця, рівень T1 

та T2 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.02 Перелом грудного 

хребця, рівень T3 

та T4 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.03 Перелом грудного 

хребця, рівень T5 

та T6 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.04 Перелом грудного 

хребця, рівень T7 

та T8 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.05 Перелом грудного 

хребця, рівень T9 

та T10 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.0 Перелом грудного 

хребця 

S22.06 Перелом грудного 

хребця, рівень T11 

та T12 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.1 Множинні переломи 

грудного відділу хребта 

- - 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.2 Перелом грудини - - 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.3 Перелом ребра S22.31 Перелом першого 

ребра 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.3 Перелом ребра S22.32 Перелом одного 

ребра, не першого 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.4 Множинні переломи 

ребер 

S22.40 Множинні 

переломи ребер, 

неуточнені 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.4 Множинні переломи 

ребер 

S22.41 Множинні 

переломи ребер з 

залучення 

першого ребра 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.4 Множинні переломи 

ребер 

S22.42 Множинні 

переломи ребер з 

залученням двох 

ребер 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.4 Множинні переломи 

ребер 

S22.43 Множинні 

переломи ребер з 

залученням трьох 

ребер 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.4 Множинні переломи 

ребер 

S22.44 Множинні 

переломи ребер з 

залученням 

чотирьох або 

більше ребер 

S22 Перелом ребер, S22.5 Западаюча' грудна - - 
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грудини та грудного 

відділу хребта 

клітка 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.8 Перелом інших відділів 

грудної клітки 

- - 

S22 Перелом ребер, 

грудини та грудного 

відділу хребта 

S22.9 Перелом кісток 

неуточненого відділу 

грудної клітки 

- - 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.0 Травматичний розрив 

міжхребцевого диска в 

грудному відділі 

- - 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.10 Вивих грудних 

хребців, рівень 

неуточнений 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.11 Вивих грудних 

хребців T1/T2 та 

T2/T3 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.12 Вивих грудних 

хребців T3/T4 та 

T4/T5 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.13 Вивих грудних 

хребців T5/T6 та 

T6/T7 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.14 Вивих грудних 

хребців T7/T8 та 

T8/T9 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.15 Вивих грудних 

хребців T9/T10 та 

T10/T11 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.16 Вивих грудних 

хребців T11/T12 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.1 Вивих грудних хребців S23.17 Вивих 

попереково-

грудних хребців 

T12/L1 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.2 Вивих іншого та 

неуточненого відділу 

грудної клітки 

- - 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.3 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язкового апарата 

грудного відділу хребта 

- - 
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S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.4 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язкового апарата 

ребер та грудини 

- - 

S23 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

грудної клітки 

S23.5 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язкового апарата 

інших та неуточнених 

відділів грудної клітки 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.0 Забій та набряк 

грудного відділу 

спинного мозку 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.1 Інші та неуточнені 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.10 Травма грудного 

відділу спинного 

мозку, неуточнена 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.1 Інші та неуточнені 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.11 Повне 

ушкодження 

грудного відділу 

спинного мозку 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.1 Інші та неуточнені 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.12 Синдром 

неповного 

ушкодження 

грудного відділу 

спинного мозку 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.2 Травма нервового 

корінця грудного 

відділу хребта 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.3 Травма периферичних 

нервів грудної клітки 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.4 Травма симпатичних 

нервів грудного відділу 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.5 Травма інших нервів 

грудного відділу 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.6 Травма неуточненого 

нерва грудного відділу 

- - 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.70 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

грудний відділ, 

неуточнене 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.71 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T1 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.72 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T2/T3 
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S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.73 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T4/T5 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.74 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T6/T7 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.75 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T8/T9 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.76 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T10/T11 

S24 Травма нервів та 

спинного мозку в 

грудному відділі 

S24.7 Функціональний рівень 

травми грудного 

відділу спинного мозку 

S24.77 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

T12 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.0 Травма грудної частини 

аорти 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.1 Травма безіменної або 

підключичної артерії 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.2 Травма верхньої 

порожнистої вени 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.3 Травма безіменної або 

підключичної вени 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.4 Травма легеневих 

кровоносних судин 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.5 Травма міжреберних 

кровоносних судин 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.7 Травми кількох 

кровоносних судин 

грудного відділу 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.8 Травма інших 

кровоносних судин 

грудного відділу 

- - 

S25 Травма кровоносних 

судин грудного 

відділу 

S25.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини 

грудного відділу 

- - 

S26 Травма серця S26.0 Травматичний 

гемоперикард 

- - 

S26 Травма серця S26.8 Інші травми серця S26.81 Забій серця 

S26 Травма серця S26.8 Інші травми серця S26.82 Розрив серця без 

пенетрації у 
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камеру серця 

S26 Травма серця S26.8 Інші травми серця S26.83 Розрив серця з 

пенетрацією у 

камеру серця 

S26 Травма серця S26.8 Інші травми серця S26.88 Інші травми серця 

S26 Травма серця S26.9 Травма серця, 

неуточнена 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.0 Травматичний 

пневмоторакс 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.1 Травматичний 

гемоторакс 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.2 Травматичний 

гемопневмоторакс 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.3 Інші травми легень S27.31 Забій та гематома 

легені 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.3 Інші травми легень S27.32 Розрив легені 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.3 Інші травми легень S27.38 Інші та неуточнені 

травми легені 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.4 Травма бронхів - - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.5 Травма грудної частини 

трахеї 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.6 Травма плеври - - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.7 Множинні травми 

органів грудної 

порожнини 

- - 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.8 Травма інших 

уточнених органів та 

структур грудної 

порожнини 

S27.81 Травма діафрагми 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.8 Травма інших 

уточнених органів та 

структур грудної 

порожнини 

S27.82 Травма грудної 

лімфатичної 

протоки 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.8 Травма інших 

уточнених органів та 

структур грудної 

порожнини 

S27.83 Травма стравоходу 

(грудного відділу) 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.8 Травма інших 

уточнених органів та 

структур грудної 

S27.84 Травма 

загруднинної 

залози 
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порожнини 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.8 Травма інших 

уточнених органів та 

структур грудної 

порожнини 

S27.88 Травма інших 

уточнених органів 

та структур 

грудної 

порожнини 

S27 Травма інших та 

неуточнених органів 

грудної порожнини 

S27.9 Травма неуточненого 

органа грудної 

порожнини 

- - 

S28 Травма роздавлювання 

грудної клітки та 

травматична 

ампутація частини 

грудної клітки 

S28.0 Роздавлювання грудної 

клітки 

- - 

S28 Травма роздавлювання 

грудної клітки та 

травматична 

ампутація частини 

грудної клітки 

S28.1 Травматична ампутація 

частини грудної клітки 

- - 

S29 Інші та неуточнені 

травми грудної клітки 

S29.0 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

грудної клітки 

- - 

S29 Інші та неуточнені 

травми грудної клітки 

S29.7 Множинні травми 

грудної клітки 

- - 

S29 Інші та неуточнені 

травми грудної клітки 

S29.8 Інші уточнені травми 

грудної клітки 

- - 

S29 Інші та неуточнені 

травми грудної клітки 

S29.9 Неуточнена травма 

грудної клітки 

- - 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.0 Забій нижньої частини 

спини та таза 

- - 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.1 Забій стінки живота - - 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.2 Забій зовнішніх 

статевих органів 

- - 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.7 Множинні поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.8 Інші поверхневі травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.80 Інші поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, 

неуточнена 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.8 Інші поверхневі травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.81 Інші поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, 

садно 

S30 Поверхнева травма S30.8 Інші поверхневі травми S30.82 Інші поверхневі 
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живота, нижньої 

частини спини та таза 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, 

водяний пухир 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.8 Інші поверхневі травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.83 Інші поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, укус 

комахи 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.8 Інші поверхневі травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.84 Інші поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, 

травма від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.8 Інші поверхневі травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.88 Інші поверхневі 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза, 

інша 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.90 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

неуточненої 

локалізації, 

неуточнена 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.91 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

неуточненої 

локалізації, садно 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.92 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

неуточненої 

локалізації, 

водяний пухир 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.93 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

неуточненої 

локалізації, укус 

комахи 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.94 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 
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неуточненої 

локалізації, травма 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S30 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S30.9 Поверхнева травма 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

неуточненої локалізації 

S30.98 Поверхнева 

травма живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

неуточненої 

локалізації, інша 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.0 Відкрита рана нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.1 Відкрита рана черевної 

стінки 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.2 Відкрита рана 

статевого члена 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.3 Відкрита рана мошонки 

та яєчок 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.4 Відкрита рана піхви та 

вульви 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.5 Відкрита рана інших та 

неуточнених зовнішніх 

статевих органів 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.7 Множинні відкриті 

рани живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.8 Відкрита рана інших та 

неуточнених частин 

живота 

S31.80 Відкрита рана 

інших та 

неуточнених 

частин живота 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.8 Відкрита рана інших та 

неуточнених частин 

живота 

S31.81 Відкрита рана 

неуточненої 

нижньої частини 

спини та таза, 

сполучена з 

переломом 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.8 Відкрита рана інших та 

неуточнених частин 

живота 

S31.82 Відкрита рана 

неуточненої 

нижньої частини 

спини та таза, 

сполучена з 

вивихом 

S31 Відкрита рана живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S31.8 Відкрита рана інших та 

неуточнених частин 

живота 

S31.83 Відкрита рана 

неуточненої 

частини живота, 

сполучена з 
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внутрішньочеревн

ою травмою 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.00 Перелом 

поперекового 

хребця, рівень 

неуточнений 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.01 Перелом 

поперекового 

хребця на рівні L1 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.02 Перелом 

поперекового 

хребця на рівні L2 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.03 Перелом 

поперекового 

хребця на рівні L3 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.04 Перелом 

поперекового 

хребця на рівні L4 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.0 Перелом поперекового 

хребця 

S32.05 Перелом 

поперекового 

хребця на рівні L5 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.1 Перелом крижів - - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.2 Перелом куприка - - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.3 Перелом клубової 

кістки 

- - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.4 Перелом кульшової 

западини (ямки) 

- - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.5 Перелом лобкової 

кістки 

- - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.7 Множинні переломи 

попереково-крижового 

відділу хребта та кісток 

таза 

- - 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.8 Перелом інших та 

неуточнених частин 

попереково-крижового 

відділу хребта та кісток 

таза 

S32.81 Перелом сідничної 

кістки 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.8 Перелом інших та 

неуточнених частин 

попереково-крижового 

відділу хребта та кісток 

таза 

S32.82 Перелом 

попереково-

крижового відділу 

хребта, ділянка 

неуточнена 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

S32.8 Перелом інших та 

неуточнених частин 

S32.83 Перелом кісток 

таза, ділянка 
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кісток таза попереково-крижового 

відділу хребта та кісток 

таза 

неуточнена 

S32 Перелом поперекового 

відділу хребта та 

кісток таза 

S32.8 Перелом інших та 

неуточнених частин 

попереково-крижового 

відділу хребта та кісток 

таза 

S32.89 Інші та множинні 

переломи кісток 

таза 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.0 Травматичний розрив 

міжхребцевого диска в 

попереково-крижовому 

відділі 

- - 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.10 Вивих 

поперекового 

хребця, рівень 

неуточнений 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.11 Вивих 

поперекового 

хребця L1/L2 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.12 Вивих 

поперекового 

хребця L2/L3 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.13 Вивих 

поперекового 

хребця L3/L4 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.14 Вивих 

поперекового 

хребця L4/L5 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.1 Вивих поперекового 

хребця 

S33.15 Вивих 

попереково-

крижового хребця 

L5/S1 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.2 Вивих крижово-

клубового суглоба та 

крижово-куприкового 

з'єднання 

- - 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.3 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

попереково-крижового 

відділу хребта та таза 

- - 
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S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.4 Травматичний розрив 

лобкового симфізу 

- - 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.5 Розтягнення та 

перенапруження 

поперекового відділу 

хребта 

S33.51 Розтягнення та 

перенапруження 

попереково-

крижового 

[зчленування] 

[зв'язки] 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.6 Розтягнення та 

перенапруження 

крижово-клубового 

суглоба 

- - 

S33 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

поперекового відділу 

хребта та таза 

S33.7 Розтягнення та 

перенапруження інших 

та неуточнених частин 

попереково-крижового 

відділу хребта та таза 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.0 Забій та набряк 

поперекового відділу 

спинного мозку 

[мозкового конуса] 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.1 Інші травми 

поперекового відділу 

спинного мозку 

[мозкового конуса] 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.2 Травма нервового 

корінця попереково-

крижового відділу 

хребта 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.3 Травма кінського 

хвоста 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.4 Травма попереково-

крижового нервового 

сплетення 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

S34.5 Травма поперекових, 

крижових і тазових 

- - 
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спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

симпатичних нервів 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.6 Травма периферичних 

нервів живота, 

нижнього відділу 

спини та таза 

- - 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.70 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

поперековий 

відділ, неуточнене 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.71 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

L1 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.72 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

L2 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.73 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

L3 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.74 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

L4 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.75 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

L5 

S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.7 Функціональний рівень 

травми поперекового 

відділу спинного мозку 

S34.76 Функціональне 

ушкодження 

спинного мозку, 

крижі 
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S34 Травма нервів 

поперекового відділу 

спинного мозку та 

нервів у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S34.8 Травма інших та 

неуточнених нервів у 

ділянці живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.0 Травма черевної 

частини аорти 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.1 Травма нижньої 

порожнистої вени 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.2 Травма черевної або 

брижової артерії 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.3 Травма портальної або 

селезінкової вени 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.4 Травма кровоносних 

судин нирки 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.5 Травма клубових 

кровоносних судин 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.7 Травма кількох 

кровоносних судин у 

ділянці живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S35 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S35.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.00 Травма селезінки, 

неуточнена 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.01 Гематома 

селезінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.02 Розриви капсули 

селезінки, без 

сильного 
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руйнування 

паренхіми 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.03 Розрив селезінки, 

що поширюється 

на паренхіму 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.04 Значне 

руйнування 

паренхіми 

селезінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.0 Травма селезінки S36.08 Інша травма 

селезінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.10 Травма печінки, 

неуточнена 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.11 Забій та гематома 

печінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.12 Розрив печінки, 

неуточнений 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.13 Незначний розрив 

печінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.14 Помірний розрив 

печінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.15 Значний розрив 

печінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.16 Інша травма 

печінки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.17 Травма жовчного 

міхура 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.1 Травма печінки або 

жовчного міхура 

S36.18 Травма жовчної 

протоки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.2 Травма підшлункової 

залози 

S36.20 Травма 

підшлункової 

залози, ділянка 

неуточнена 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.2 Травма підшлункової 

залози 

S36.21 Травма голівки 

підшлункової 

залози 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.2 Травма підшлункової 

залози 

S36.22 Травма тіла 

підшлункової 

залози 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.2 Травма підшлункової 

залози 

S36.23 Травма хвоста 

підшлункової 

залози 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.2 Травма підшлункової 

залози 

S36.29 Травма інших та 

множинних частин 

підшлункової 

залози 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.3 Травма шлунка - - 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.4 Травма тонкої кишки S36.40 Травма тонкої 

кишки, ділянка 

неуточнена 

S36 Травма органів S36.4 Травма тонкої кишки S36.41 Травма 
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черевної порожнини дванадцятипалої 

кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.4 Травма тонкої кишки S36.49 Травма іншої або 

декількох частин 

тонкої кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.50 Травма ободової 

кишки, відділ 

неуточнений 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.51 Травма висхідної 

[правої] ободової 

кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.52 Травма поперечної 

ободової кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.53 Травма низхідної 

[лівої] ободової 

кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.54 Травма сигмоїдної 

ободової кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.5 Травма ободової кишки S36.59 Травма інших та 

неуточнених 

частин ободової 

кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.6 Травма прямої кишки - - 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.7 Травма декількох 

внутрішньочеревних 

органів 

- - 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.8 Травма інших 

внутрішньочеревних 

органів 

S36.81 Травма очеревини 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.8 Травма інших 

внутрішньочеревних 

органів 

S36.82 Травма брижі 

тонкої кишки 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.8 Травма інших 

внутрішньочеревних 

органів 

S36.83 Травма 

заочеревинного 

простору 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.8 Травма інших 

внутрішньочеревних 

органів 

S36.88 Травма інших 

внутрішньочеревн

их органів 

S36 Травма органів 

черевної порожнини 

S36.9 Травма неуточненого 

внутрішньочеревного 

органа 

- - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.0 Травма нирки S37.00 Травма нирки, 

неуточнена 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.0 Травма нирки S37.01 Забій та гематома 

нирки 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.0 Травма нирки S37.02 Розрив нирки 

S37 Травма органів S37.0 Травма нирки S37.03 Повне руйнування 
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сечовиділення та 

органів малого таза 

паренхіми нирки 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.1 Травма сечовода - - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.2 Травма сечового міхура S37.20 Травма сечового 

міхура, 

неуточнена 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.2 Травма сечового міхура S37.21 Забій сечового 

міхура 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.2 Травма сечового міхура S37.22 Розрив сечового 

міхура 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.2 Травма сечового міхура S37.28 Інша травма 

сечового міхура 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.3 Травма сечівника S37.30 Травма сечівника, 

ділянка 

неуточнена 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.3 Травма сечівника S37.31 Травма 

перетинчастої 

частини 

чоловічого 

сечівника 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.3 Травма сечівника S37.32 Травма губчатої 

частини 

чоловічого 

сечівника 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.3 Травма сечівника S37.33 Травма 

передміхурової 

частини 

чоловічого 

сечівника 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.3 Травма сечівника S37.38 Травма іншої 

частини сечівника 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.4 Травма яєчника - - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.5 Травма маткової 

(фаллопієвої) труби 

- - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.6 Травма матки - - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.7 Множинна травма 

органів таза 

- - 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.8 Травма інших органів 

таза 

S37.81 Травма 

надниркової 

залози 
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S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.8 Травма інших органів 

таза 

S37.82 Травма 

передміхурової 

залози 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.8 Травма інших органів 

таза 

S37.83 Травма сім'яного 

міхурця 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.8 Травма інших органів 

таза 

S37.84 Травма 

сім'явиносної 

протоки 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.8 Травма інших органів 

таза 

S37.88 Травма інших 

органів таза 

S37 Травма органів 

сечовиділення та 

органів малого таза 

S37.9 Травма неуточненого 

органа таза 

- - 

S38 Роздавлювання та 

травматична 

ампутація частини 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S38.0 Роздавлювання 

зовнішніх статевих 

органів 

- - 

S38 Роздавлювання та 

травматична 

ампутація частини 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S38.1 Роздавлювання інших 

та неуточнених частин 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S38 Роздавлювання та 

травматична 

ампутація частини 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S38.2 Травматична ампутація 

зовнішніх статевих 

органів 

- - 

S38 Роздавлювання та 

травматична 

ампутація частини 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S38.3 Травматична ампутація 

інших та неуточнених 

частин живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S39 Інші та неуточнені 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S39.0 Травма м'яза та 

сухожилка живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

S39 Інші та неуточнені 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S39.6 Сукупна травма 

внутрішньочеревного(и

х) і тазового(их) 

органа(ів) 

- - 

S39 Інші та неуточнені 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S39.7 Інші множинні травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S39 Інші та неуточнені 

травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

S39.8 Інші уточнені травми 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

S39 Інші та неуточнені S39.9 Неуточнені травми - - 
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травми живота, 

нижньої частини 

спини та таза 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.0 Забій плеча та 

плечового поясу 

- - 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.7 Множинні поверхневі 

травми плеча та 

плечового поясу 

- - 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.8 Інші поверхневі травми 

плеча та плечового 

поясу 

S40.81 Садно плеча та 

плечового поясу 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.8 Інші поверхневі травми 

плеча та плечового 

поясу 

S40.82 Водяний пухир 

плеча та плечового 

поясу 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.8 Інші поверхневі травми 

плеча та плечового 

поясу 

S40.83 Укус комахи в 

плече та ділянку 

плечового поясу 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.8 Інші поверхневі травми 

плеча та плечового 

поясу 

S40.84 Травма плеча та 

плечового поясу 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.8 Інші поверхневі травми 

плеча та плечового 

поясу 

S40.88 Інші поверхневі 

травми плеча та 

плечового поясу 

S40 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу 

S40.9 Поверхнева травма 

плеча та плечового 

поясу, неуточнена 

- - 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.0 Відкрита рана 

плечового поясу 

- - 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.1 Відкрита рана плеча - - 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.7 Множинні відкриті 

рани плеча та 

плечового поясу 

- - 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.8 Відкрита рана інших та 

неуточнених частин 

плечового поясу 

S41.80 Неуточнена 

відкрита рана 

інших та 

неуточнених 

частин плечового 

поясу 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.8 Відкрита рана 

(неуточнених частин 

плеча та плечового 

поясу), сполучена з 

переломом 

S41.81 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин плеча та 

плечового поясу), 

сполучена з 

переломом 

S41 Відкрита рана плеча та 

плечового поясу 

S41.8 Відкрита рана 

(неуточнених частин 

плеча та плечового 

поясу), сполучена з 

S41.82 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин плеча та 

плечового поясу), 
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вивихом сполучена з 

вивихом 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.0 Перелом ключиці S42.00 Перелом ключиці, 

ділянка 

неуточнена 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.0 Перелом ключиці S42.01 Перелом 

груднинного кінця 

ключиці 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.0 Перелом ключиці S42.02 Перелом тіла 

ключиці 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.0 Перелом ключиці S42.03 Перелом 

лопаткового 

(надплечового) 

кінця ключиці 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.0 Перелом ключиці S42.09 Множинні 

переломи ключиці 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.10 Перелом лопатки, 

ділянка 

неуточнена 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.11 Перелом тіла 

лопатки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.12 Перелом 

надплечового 

відростка 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.13 Перелом 

дзьобоподібного 

відростка 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.14 Перелом 

суглобової 

западини та шийки 

лопатки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.1 Перелом лопатки S42.19 Множинні 

переломи лопатки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.20 Перелом 

верхнього кінця 

плечової кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.21 Перелом головки 

плечової кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.22 Перелом 

хірургічної шийки 

плечової кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.23 Перелом 

анатомічної 

шийки плечової 

кістки 
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S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.24 Перелом великого 

горбка плечової 

кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.2 Перелом верхнього 

кінця плечової кістки 

S42.29 Перелом інших та 

множинних частин 

верхнього кінця 

плечової кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.3 Перелом тіла плечової 

кістки 

- - 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.40 Перелом нижнього 

кінця плечової 

кістки, ділянка 

неуточнена 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.41 Перелом 

надвиросткової 

ділянки плечової 

кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.42 Перелом 

латерального 

виростка плечової 

кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.43 Перелом 

медіального 

виростка плечової 

кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.44 Перелом 

виростка(ів) 

плечової кістки, 

неуточнений 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.45 Т-подібний 

перелом 

дистального кінця 

плечової кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.4 Перелом нижнього 

кінця плечової кістки 

S42.49 Інші та множинні 

переломи 

нижнього кінця 

плечової кістки 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.7 Множинні переломи 

ключиці, лопатки та 

плечової кістки 

- - 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.8 Перелом інших частин 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S42 Перелом плеча та 

кісток плечового 

поясу 

S42.9 Перелом неуточненої 

частини плечового 

поясу 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.0 Вивих плечового 

суглоба 

S43.00 Вивих плеча, 

неуточнений 

S43 Вивих, розтягнення та S43.0 Вивих плечового S43.01 Передній вивих 
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перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

суглоба плечової кістки 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.0 Вивих плечового 

суглоба 

S43.02 Задній вивих 

плечової кістки 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.0 Вивих плечового 

суглоба 

S43.03 Нижній вивих 

плечової кістки 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.0 Вивих плечового 

суглоба 

S43.08 Вивих іншої 

частини плеча 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.1 Вивих акроміально-

ключичного суглоба 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.2 Вивих груднино-

ключичного суглоба 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.3 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

плечового поясу 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.4 Розтягнення та 

перенапруження 

плечового суглоба 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.5 Розтягнення та 

перенапруження 

акроміально-

ключичного суглоба 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.6 Розтягнення та 

перенапруження 

груднино-ключичного 

суглоба 

- - 

S43 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

плечового поясу 

S43.7 Розтягнення та 

перенапруження інших 

та неуточнених частин 

плечового поясу 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.0 Травма ліктьового 

нерва у ділянці плеча 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.1 Травма медіального 

нерва у ділянці плеча 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.2 Травма радіального 

нерва у ділянці плеча 

- - 
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S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.3 Травма пахвового 

нерва 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.4 Травма шкірно-

м'язового нерва 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.5 Травма шкірного 

чутливого нерва у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.7 Травми кількох нервів 

у ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.8 Травма інших нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S44 Травма нервів у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

S44.9 Травма неуточненого 

нерва у ділянці плеча 

та плечового поясу 

- - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.0 Травма пахвової артерії - - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.1 Травма плечової артерії - - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.2 Травма пахвової або 

плечової вени 

- - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.3 Травма поверхневої 

вени у ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S45 Травма кровоносних 

судин у ділянці плеча 

та плечового поясу 

S45.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.0 Травма м'яза(ів) та 

сухожилка(ів) 

обертальної манжети 

плеча 

- - 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.1 Травма м'яза та 

сухожилка довгої 

головки двоголового 

м'яза плеча 

- - 

S46 Травма м'яза та S46.2 Травма м'яза та - - 
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сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

сухожилка інших 

частин двоголового 

м'яза плеча 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.3 Травма м'яза та 

сухожилка триголового 

м'яза плеча 

- - 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.7 Травма декількох м'язів 

та сухожилків у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.8 Травма інших м'язів та 

сухожилків у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S46 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

плеча та плечового 

поясу 

S46.9 Травма неуточнених 

м'язів та сухожилків у 

ділянці плеча та 

плечового поясу 

- - 

S47 Роздавлювання плеча 

та плечового поясу 

- - - - 

S48 Травматична 

ампутація плеча та 

плечового поясу 

S48.0 Травматична ампутація 

у ділянці плечового 

суглоба 

- - 

S48 Травматична 

ампутація плеча та 

плечового поясу 

S48.1 Травматична ампутація 

у ділянці між плечовим 

та ліктьовим суглобами 

- - 

S48 Травматична 

ампутація плеча та 

плечового поясу 

S48.9 Травматична ампутація 

плеча та плечового 

поясу на неуточненому 

рівні 

- - 

S49 Інші та неуточнені 

травми плеча та 

плечового поясу 

S49.7 Множинні травми 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S49 Інші та неуточнені 

травми плеча та 

плечового поясу 

S49.8 Інші уточнені травми 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S49 Інші та неуточнені 

травми плеча та 

плечового поясу 

S49.9 Неуточнена травма 

плеча та плечового 

поясу 

- - 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.0 Забій ліктя - - 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.1 Забій інших та 

неуточнених частин 

передпліччя 

- - 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.7 Множинні поверхневі 

травми передпліччя 

- - 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.8 Інші поверхневі травми 

передпліччя 

S50.81 Садно передпліччя 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.8 Інші поверхневі травми 

передпліччя 

S50.82 Водяний пухир на 

передпліччі 

S50 Поверхнева травма S50.8 Інші поверхневі травми S50.83 Укус комахи в 
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ліктя та передпліччя передпліччя передпліччя 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.8 Інші поверхневі травми 

передпліччя 

S50.84 Травма 

передпліччя від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.8 Інші поверхневі травми 

передпліччя 

S50.88 Інша поверхнева 

травма 

передпліччя 

S50 Поверхнева травма 

ліктя та передпліччя 

S50.9 Поверхнева травма 

передпліччя, 

неуточнена 

- - 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.0 Відкрита рана ліктя - - 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.7 Множинні відкриті 

рани передпліччя 

- - 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.8 Відкрита рана інших 

частин передпліччя 

S51.81 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин 

передпліччя), 

сполучена з 

переломом 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.8 Відкрита рана інших 

частин передпліччя 

S51.82 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин 

передпліччя), 

сполучена з 

вивихом 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.8 Відкрита рана інших 

частин передпліччя 

S51.88 Відкрита рана 

інших частин 

передпліччя 

S51 Відкрита рана 

передпліччя 

S51.9 Відкрита рана 

неуточненої частини 

передпліччя 

- - 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.0 Перелом верхнього 

кінця ліктьової кістки 

S52.00 Перелом 

верхнього кінця 

ліктьової кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.0 Перелом верхнього 

кінця ліктьової кістки 

S52.01 Перелом 

ліктьового 

відростка 

ліктьової кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.0 Перелом верхнього 

кінця ліктьової кістки 

S52.02 Перелом вінцевого 

відростка 

ліктьової кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.0 Перелом верхнього 

кінця ліктьової кістки 

S52.09 Інші та множинні 

переломи 

верхнього кінця 

ліктьової кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.1 Перелом верхнього 

кінця променевої 

S52.10 Перелом 

верхнього кінця 
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кістки променевої кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.1 Перелом верхнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.11 Перелом головки 

променевої кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.1 Перелом верхнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.12 Перелом шийки 

променевої кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.1 Перелом верхнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.19 Інші та множинні 

переломи 

верхнього кінця 

променевої кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.2 Перелом тіла ліктьової 

кістки 

S52.20 Перелом тіла 

ліктьової кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.2 Перелом тіла ліктьової 

кістки 

S52.21 Перелом 

проксимальної 

частини тіла 

ліктьової кістки з 

вивихом головки 

променевої кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.3 Перелом тіла 

променевої кістки 

S52.30 Перелом тіла 

променевої кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.3 Перелом тіла 

променевої кістки 

S52.31 Перелом 

дистальної 

частини 

променевої кістки 

з вивихом головки 

ліктьової кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.4 Сукупний перелом тіла 

ліктьової та променевої 

кісток 

- - 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.5 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.50 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки, 

неуточнений 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.5 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.51 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки зі 

зміщенням назад 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.5 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.52 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки зі 

зміщенням до 

долонної поверхні 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.5 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.53 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки зі 
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зміщенням до 

долонної поверхні 

та 

внутрішньосуглоб

овим переломом 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.5 Перелом нижнього 

кінця променевої 

кістки 

S52.59 Інші та множинні 

переломи 

нижнього кінця 

променевої кістки 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.6 Сукупний перелом 

нижніх кінців ліктьової 

та променевої кісток 

- - 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.7 Множинні переломи 

кісток передпліччя 

- - 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.8 Перелом інших частин 

кісток передпліччя 

- - 

S52 Перелом кісток 

передпліччя 

S52.9 Перелом неуточненої 

частини кісток 

передпліччя 

- - 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.0 Вивих головки 

променевої кістки 

- - 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.10 Вивих ліктя, 

неуточнений 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.11 Передній вивих 

ліктя 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.12 Задній вивих ліктя 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.13 Медіальний вивих 

ліктя 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.14 Латеральний 

вивих ліктя 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.1 Вивих іншої та 

неуточненої частини 

ліктя 

S53.18 Інший вивих ліктя 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.2 Травматичний розрив 

радіальної 

колатеральної зв'язки 

- - 

S53 Вивих, розтягнення та S53.3 Травматичний розрив - - 
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перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

ліктьової колатеральної 

зв'язки 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.40 Розтягнення 

зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового 

суглоба, ділянка 

неуточнена 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.41 Розтягнення та 

перенапруження 

радіальної 

колатеральної 

зв'язки 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.42 Розтягнення та 

перенапруження 

латеральної 

зв'язки ліктьового 

суглоба 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.43 Розтягнення 

зв'язок та 

перенапруження 

плечо-

променевого 

(суглоба) 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.44 Розтягнення 

зв'язок та 

перенапруження 

плечо-ліктьового 

(суглоба) 

S53 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

ліктя 

S53.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

ліктьового суглоба 

S53.48 Розтягнення та 

перенапруження 

іншої частини 

ліктя 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.0 Травма ліктьового 

нерва у ділянці 

передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.1 Травма медіального 

нерва у ділянці 

передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.2 Травма радіального 

нерва у ділянці 

передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.3 Травма шкірного 

чутливого нерва у 

ділянці передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.7 Травма декількох 

нервів у ділянці 

передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у 

ділянці передпліччя 

S54.8 Травма інших нервів у 

ділянці передпліччя 

- - 

S54 Травма нервів у S54.9 Травма неуточненого - - 
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ділянці передпліччя нерва у ділянці 

передпліччя 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.0 Травма ліктьової 

артерії у ділянці 

передпліччя 

- - 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.1 Травма радіальної 

артерії у ділянці 

передпліччя 

- - 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.2 Травма вени у ділянці 

передпліччя 

- - 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці передпліччя 

- - 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці передпліччя 

- - 

S55 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

передпліччя 

S55.9 Травма неуточнених 

кровоносних судин у 

ділянці передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.0 Травма великого 

пальця кисті та його 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.1 Травма м'яза-згинача 

іншого(их) пальця(ів) 

кисті та його 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.2 Травма іншого м'яза-

згинача та його 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.3 Травма м'яза-розгинача 

або відвідного м'яза 

великого пальця кисті 

та їх сухожилків у 

ділянці передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.4 Травма м'яза-розгинача 

іншого(их) пальця(ів) 

та його сухожилка у 

ділянці передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.5 Травма іншого м'яза-

розгинача та його 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.7 Травма декількох м'язів 

та сухожилків у ділянці 

передпліччя 

- - 

S56 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

передпліччя 

S56.8 Травма інших та 

неуточнених м'язів та 

сухожилків у ділянці 

- - 
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передпліччя 

S57 Роздавлювання 

передпліччя 

S57.0 Роздавлювання 

ліктьового суглоба 

- - 

S57 Роздавлювання 

передпліччя 

S57.8 Роздавлювання інших 

частин передпліччя 

- - 

S57 Роздавлювання 

передпліччя 

S57.9 Роздавлювання 

неуточненої частини 

передпліччя 

- - 

S58 Травматична 

ампутація передпліччя 

S58.0 Травматична ампутація 

у ділянці ліктьового 

суглоба 

- - 

S58 Травматична 

ампутація передпліччя 

S58.1 Травматична ампутація 

у ділянці між ліктьовим 

і променево-

зап'ястковим суглобами 

- - 

S58 Травматична 

ампутація передпліччя 

S58.9 Травматична ампутація 

передпліччя 

неуточненій ділянці 

- - 

S59 Інші та неуточнені 

травми передпліччя 

S59.7 Множинні травми 

передпліччя 

- - 

S59 Інші та неуточнені 

травми передпліччя 

S59.8 Інші уточнені травми 

передпліччя 

- - 

S59 Інші та неуточнені 

травми передпліччя 

S59.9 Неуточнена травма 

передпліччя 

- - 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.0 Забій пальця(ів) кисті 

без ушкодження нігтя 

- - 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.1 Забій пальця(ів) кисті з 

ушкодженням нігтя 

- - 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.2 Забій інших частин 

зап'ястка та кисті 

- - 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.7 Множинні поверхневі 

травми зап'ястка та 

кисті 

- - 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.8 Інші поверхневі травми 

зап'ястка та кисті 

S60.81 Садно зап'ястка та 

кисті 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.8 Інші поверхневі травми 

зап'ястка та кисті 

S60.82 Водяний пухир на 

зап'ястку та кисті 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.8 Інші поверхневі травми 

зап'ястка та кисті 

S60.83 Укус комахи на 

зап'ястку та кисті 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.8 Інші поверхневі травми 

зап'ястка та кисті 

S60.84 Травма зап'ястка 

та кисті від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.8 Інші поверхневі травми 

зап'ястка та кисті 

S60.88 Інші поверхневі 

травми зап'ястка 

та кисті 

S60 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті 

S60.9 Поверхнева травма 

зап'ястка та кисті, 

неуточнена 

- - 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.0 Відкрита рана 

пальця(ів) кисті без 

- - 
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ушкодження нігтя 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.1 Відкрита рана 

пальця(ів) кисті з 

ушкодженням нігтя 

- - 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.7 Множинні відкриті 

рани зап'ястка та кисті 

- - 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.8 Відкрита рана інших 

частин зап'ястка та 

кисті 

S61.81 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин зап'ястка та 

кисті), сполучена з 

переломом 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.8 Відкрита рана інших 

частин зап'ястка та 

кисті 

S61.82 Відкрита рана 

(неуточнених 

частин зап'ястка та 

кисті), сполучена з 

вивихом 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.8 Відкрита рана інших 

частин зап'ястка та 

кисті 

S61.88 Відкрита рана 

інших частин 

зап'ястка та кисті 

S61 Відкрита рана 

зап'ястка та кисті 

S61.9 Відкрита рана 

неуточненої частини 

зап'ястка та кисті 

- - 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.0 Перелом човноподібної 

кістки кисті 

- - 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.10 Перелом 

зап'ясткової 

кістки, 

неуточнений 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.11 Перелом 

півмісяцевої 

кістки зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.12 Перелом 

тригранної кістки 

зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.13 Перелом 

горохоподібної 

кістки зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.14 Перелом кістки-

трапеції зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.15 Перелом 

трапецієподібної 

кістки зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.16 Перелом 

головчастої кістки 

зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.17 Перелом 

гачкуватої кістки 

зап'ястка 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.1 Перелом іншої(их) 

зап'ясткової кістки(ок) 

S62.19 Перелом інших та 

множинних 

зап'ясткових 

кісток 
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S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.2 Перелом першої 

п'ясткової кістки 

S62.20 Перелом першої 

п'ясткової кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.2 Перелом першої 

п'ясткової кістки 

S62.21 Перелом основи 

першої п'ясткової 

кістки 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.2 Перелом першої 

п'ясткової кістки 

S62.22 Перелом тіла 

першої п'ясткової 

кістки 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.2 Перелом першої 

п'ясткової кістки 

S62.23 Перелом шийки 

першої п'ясткової 

кістки 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.2 Перелом першої 

п'ясткової кістки 

S62.24 Перелом головки 

першої п'ясткової 

кістки 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.3 Перелом іншої 

п'ясткової кістки 

S62.30 Перелом 

п'ясткової 

кістки(ок), ділянка 

неуточнена 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.3 Перелом іншої 

п'ясткової кістки 

S62.31 Перелом основи 

іншої п'ясткової 

кістки(ок) 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.3 Перелом іншої 

п'ясткової кістки 

S62.32 Перелом тіла 

іншої п'ясткової 

кістки(ок) 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.3 Перелом іншої 

п'ясткової кістки 

S62.33 Перелом шийки 

іншої п'ясткової 

кістки(ок) 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.3 Перелом іншої 

п'ясткової кістки 

S62.34 Перелом головки 

іншої п'ясткової 

кістки(ок) 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.4 Множинні переломи 

п'ясткових кісток 

- - 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.5 Перелом великого 

пальця 

S62.50 Перелом великого 

пальця, ділянка 

неуточнена 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.5 Перелом великого 

пальця 

S62.51 Перелом 

проксимальної 

фаланги великого 

пальця 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.5 Перелом великого 

пальця 

S62.52 Перелом 

дистальної 

фаланги великого 

пальця 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.6 Перелом іншого пальця S62.60 Перелом фаланги, 

ділянка 

неуточнена 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.6 Перелом іншого пальця S62.61 Перелом 

проксимальної 

фаланги 

S62 Перелом у ділянці S62.6 Перелом іншого пальця S62.62 Перелом середньої 
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зап'ястка та кисті фаланги 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.6 Перелом іншого пальця S62.63 Перелом 

дистальної 

фаланги 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.7 Множинні переломи 

пальців 

- - 

S62 Перелом у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S62.8 Перелом інших та 

неуточнених частин 

зап'ястка та кисті 

- - 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.00 Вивих зап'ястка, 

ділянка 

неуточнена 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.01 Вивих променево-

ліктьового 

суглоба, 

дистального 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.02 Вивих променево-

зап'ясткового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.03 Вивих середньо-

зап'ясткового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.04 Вивих зап'ястко-

п'ясткового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.0 Вивих зап'ястка S63.08 Вивих іншої 

частини кисті 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.1 Вивих пальця S63.10 Вивих пальця, 

ділянка 

неуточнена 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.1 Вивих пальця S63.11 Вивих п'ястково-

фалангового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

S63.1 Вивих пальця S63.12 Вивих 

міжфалангового 

суглоба кисті 
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ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.2 Множинні вивихи 

пальців 

- - 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.3 Травматичний розрив 

зв'язки зап'ястка та 

п'ястка 

- - 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.4 Травматичний розрив 

зв'язки пальця в ділянці 

п'ястково-фалангового 

та міжфалангового 

суглоба(ів) 

- - 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці зап'ястка 

S63.50 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язок зап'ястка, 

ділянка 

неуточнена 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці зап'ястка 

S63.51 Розтягнення та 

перенапруження 

зап'ясткового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці зап'ястка 

S63.52 Розтягнення та 

перенапруження 

променево-

зап'ясткового(ої) 

(суглоба) (зв'язки) 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці зап'ястка 

S63.53 Розтягнення та 

перенапруження 

зап'ястко-

п'ясткового 

суглоба 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці зап'ястка 

S63.58 Розтягнення та 

перенапруження 

інших частин 

зап'ястка 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.6 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці пальця(ів) 

S63.60 Розтягнення та 

перенапруження 

пальця(ів), ділянка 

неуточнена 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.6 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці пальця(ів) 

S63.61 Розтягнення та 

перенапруження 

п'ястково-

фалангового 

суглоба 
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S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.6 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці пальця(ів) 

S63.62 Розтягнення та 

перенапруження 

міжфалангового 

суглоба кисті 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.6 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

у ділянці пальця(ів) 

S63.68 Розтягнення та 

перенапруження 

інших частин 

пальця 

S63 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S63.7 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

іншої та неуточненої 

частини кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.0 Травма ліктьового 

нерва у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.1 Травма медіального 

нерва у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.2 Травма радіального 

нерва у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.3 Травма нерва великого 

пальця кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.4 Травма нерва іншого 

пальця кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.7 Травма декількох 

нервів у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.8 Травма інших нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S64 Травма нервів у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

S64.9 Травма неуточненого 

нерва у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.0 Травма ліктьової 

артерії у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.1 Травма радіальної 

артерії у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.2 Травма поверхневої 

долонної дуги 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.3 Травма глибокої 

долонної дуги 

- - 

S65 Травма кровоносних S65.4 Травма - - 
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судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

кровоносної(их) судини 

(судин) великого 

пальця кисті 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.5 Травма 

кровоносної(их) судини 

(судин) іншого пальця 

кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S65 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S65.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.0 Травма довгого м'яза-

згинача великого 

пальця та його 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.1 Травма м'яза-згинача 

іншого пальця та його 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.2 Травма м'яза-розгинача 

великого пальця та 

його сухожилка у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.3 Травма м'яза-розгинача 

іншого пальця та його 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.4 Травма власного м'яза 

та сухожилка великого 

пальця у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.5 Травма власного м'яза 

та сухожилка іншого 

пальця у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.6 Травма декількох 

м'язів-згиначів та 

сухожилків у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.7 Травма декількох 

м'язів-розгиначів та 

сухожилків у ділянці 

- - 
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зап'ястка та кисті 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.8 Травма інших м'язів та 

сухожилків у ділянці 

зап'ястка та кисті 

- - 

S66 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

зап'ястка та кисті 

S66.9 Травма неуточненого 

м'яза та сухожилка у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

S67 Роздавлювання 

зап'ястка та кисті 

S67.0 Роздавлювання 

великого та іншого(их) 

пальця(ів) кисті 

- - 

S67 Роздавлювання 

зап'ястка та кисті 

S67.8 Роздавлювання іншої 

та неуточненої частини 

зап'ястка та кисті 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.0 Травматична ампутація 

великого пальця кисті 

(повна) (часткова) 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.1 Травматична ампутація 

іншого одного пальця 

кисті (повна) (часткова) 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.2 Травматична ампутація 

двох і більше пальців 

кисті (повна) (часткова) 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.3 Сукупна травматична 

ампутація (частини) 

пальця(ів) та інших 

частин зап'ястка та 

кисті 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.4 Травматична ампутація 

кисті на рівні зап'ястка 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.8 Травматична ампутація 

інших частин зап'ястка 

та кисті 

- - 

S68 Травматична 

ампутація зап'ястка та 

кисті 

S68.9 Травматична ампутація 

зап'ястка та кисті на 

неуточненому рівні 

- - 

S69 Інші та неуточнені 

травми зап'ястка та 

кисті 

S69.7 Множинні травми 

зап'ястка та кисті 

- - 

S69 Інші та неуточнені 

травми зап'ястка та 

кисті 

S69.8 Інші уточнені травми 

зап'ястка та кисті 

- - 

S69 Інші та неуточнені 

травми зап'ястка та 

кисті 

S69.9 Неуточнена травма 

зап'ястка та кисті 

- - 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.0 Забій ділянки 

кульшового суглоба 

- - 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.1 Забій стегна - - 
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S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.7 Множинні поверхневі 

травми ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.8 Інші поверхневі травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.81 Садно ділянки 

кульшового 

суглоба та стегна 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.8 Інші поверхневі травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.82 Водяний пухир у 

ділянці 

кульшового 

суглоба та стегна 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.8 Інші поверхневі травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.83 Укус комахи у 

ділянці 

кульшового 

суглоба та стегна 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.8 Інші поверхневі травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.84 Травма ділянки 

кульшового 

суглоба та стегна 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.8 Інші поверхневі травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.88 Інші поверхневі 

травми ділянки 

кульшового 

суглоба та стегна 

S70 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

S70.9 Поверхнева травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна, 

неуточнена 

- - 

S71 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S71.0 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба 

- - 

S71 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S71.1 Відкрита рана стегна - - 

S71 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S71.7 Множинні відкриті 

рани ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S71 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S71.8 Відкрита рана іншої та 

неуточненої частини 

тазового поясу 

S71.80 Відкрита рана 

інших та 

неуточнених 

частин тазового 

поясу 

S71 Відкрита рана ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S71.8 Відкрита рана іншої та 

неуточненої частини 

тазового поясу 

S71.81 Відкрита рана 

неуточнених 

частин 

кульшового 

суглоба та стегна, 

сполучена з 

переломом 

S71 Відкрита рана ділянки S71.8 Відкрита рана іншої та S71.82 Відкрита рана 



949 
 

кульшового суглоба та 

стегна 

неуточненої частини 

тазового поясу 

неуточнених 

частин 

кульшового 

суглоба та стегна, 

сполучена з 

вивихом 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.00 Перелом шийки 

стегнової кістки, 

ділянка 

неуточнена 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.01 Внутрішньосуглоб

овий перелом 

шийки стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.02 Перелом 

верхнього епіфіза 

шийки стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.03 Субкапітальний 

перелом шийки 

стегнової кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.04 Трансцервікальни

й перелом шийки 

стегнової кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.05 Перелом основи 

шийки стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.0 Перелом шийки 

стегнової кістки 

S72.08 Перелом інших 

частин шийки 

стегнової кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.1 Черезвертлюжний 

перелом 

S72.10 Перелом 

вертлюжної 

ділянки стегнової 

кістки, 

неуточнений 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.1 Черезвертлюжний 

перелом 

S72.11 Перелом 

міжвертлюжного 

відділу стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.2 Підвертлюжний 

перелом 

- - 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.3 Перелом тіла стегнової 

кістки 

- - 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.4 Перелом нижнього 

кінця стегнової кістки 

S72.40 Перелом нижнього 

кінця стегнової 

кістки, ділянка 

неуточнена 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.4 Перелом нижнього 

кінця стегнової кістки 

S72.41 Перелом виростка 

стегнової кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.4 Перелом нижнього 

кінця стегнової кістки 

S72.42 Перелом нижнього 

епіфіза 

(розділення) 
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стегнової кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.4 Перелом нижнього 

кінця стегнової кістки 

S72.43 Надвиростковий 

перелом стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.4 Перелом нижнього 

кінця стегнової кістки 

S72.44 Міжвиростковий 

перелом стегнової 

кістки 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.7 Множинні переломи 

стегнової кістки 

- - 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.8 Переломи інших 

частин стегнової кістки 

- - 

S72 Перелом стегнової 

кістки 

S72.9 Перелом неуточненої 

частини стегнової 

кістки 

- - 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.0 Вивих стегна S73.00 Вивих стегна, 

неуточнений 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.0 Вивих стегна S73.01 Задній вивих 

стегна 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.0 Вивих стегна S73.02 Передній вивих 

стегна 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.0 Вивих стегна S73.08 Інший вивих 

стегна 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.1 Розтягнення та 

перенапруження у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S73.10 Розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна, ділянка 

неуточнена 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.1 Розтягнення та 

перенапруження у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S73.11 Розтягнення та 

перенапруження 

клубово-стегнової 

зв'язки 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.1 Розтягнення та 

перенапруження у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S73.12 Розтягнення та 

перенапруження 

зв'язки сідничної 

кістки та капсули 

кульшового 

суглоба 

S73 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

стегна 

S73.1 Розтягнення та 

перенапруження у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S73.18 Розтягнення та 

перенапруження 

інших уточнений 

частин стегна 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.0 Травма сідничного 

нерва у ділянці 

кульшового суглоба та 

- - 
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стегна 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.1 Травма стегнового 

нерва у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.2 Травма чутливого 

нерва шкіри у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.7 Травма декількох 

нервів у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.8 Травма інших нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S74 Травма нервів у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

S74.9 Травма неуточненого 

нерва у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.0 Травма стегнової 

артерії 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.1 Травма стегнової вени 

у ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.2 Травма великої 

підшкірної вени у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S75 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

S75.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.0 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба 

- - 

S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.1 Травма чотириголового 

м'яза та його 

сухожилка 

- - 
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S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.2 Травма привідного 

м'яза стегна та його 

сухожилка 

- - 

S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.3 Травма м'яза та 

сухожилка з задньої 

групи м'язів у ділянці 

стегна 

- - 

S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.4 Травма інших та 

неуточнених м'язів та 

сухожилків у ділянці 

стегна 

- - 

S76 Травма м'яза та 

сухожилка ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S76.7 Травма декількох м'язів 

та сухожилків у ділянці 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S77 Роздавлювання на 

рівні кульшового 

суглоба та стегна 

S77.0 Роздавлювання ділянки 

кульшового суглоба 

- - 

S77 Роздавлювання на 

рівні кульшового 

суглоба та стегна 

S77.1 Роздавлювання стегна - - 

S77 Роздавлювання на 

рівні кульшового 

суглоба та стегна 

S77.2 Роздавлювання ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

- - 

S78 Травматична 

ампутація ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S78.0 Травматична ампутація 

ділянки кульшового 

суглоба 

- - 

S78 Травматична 

ампутація ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S78.1 Травматична ампутація 

ділянки між кульшовим 

та колінним суглобами 

- - 

S78 Травматична 

ампутація ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S78.9 Травматична ампутація 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна на 

неуточненому рівні 

- - 

S79 Інші та неуточнені 

травми ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S79.7 Множинні травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S79 Інші та неуточнені 

травми ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S79.8 Інші уточнені травми 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S79 Інші та неуточнені 

травми ділянки 

кульшового суглоба та 

стегна 

S79.9 Неуточнена травма 

ділянки кульшового 

суглоба та стегна 

- - 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.0 Забій коліна - - 

S80 Поверхнева травма S80.1 Забій іншої та - - 
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гомілки неуточненої частини 

гомілки 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.7 Множинні поверхневі 

травми гомілки 

- - 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.8 Інші поверхневі травми 

гомілки 

S80.81 Садно на гомілці 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.8 Інші поверхневі травми 

гомілки 

S80.82 Водяний пухир на 

гомілці 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.8 Інші поверхневі травми 

гомілки 

S80.83 Укус комахи у 

ділянці гомілки 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.8 Інші поверхневі травми 

гомілки 

S80.84 Травма у ділянці 

гомілки від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.8 Інші поверхневі травми 

гомілки 

S80.88 Інші поверхневі 

травми гомілки 

S80 Поверхнева травма 

гомілки 

S80.9 Поверхнева травма 

гомілки, неуточнена 

- - 

S81 Відкрита рана гомілки S81.0 Відкрита рана коліна - - 

S81 Відкрита рана гомілки S81.7 Множинні відкриті 

рани гомілки 

- - 

S81 Відкрита рана гомілки S81.8 Відкрита рана інших 

частин гомілки 

S81.81 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини гомілки), 

сполучена з 

переломом 

S81 Відкрита рана гомілки S81.8 Відкрита рана інших 

частин гомілки 

S81.82 Відкрита рана 

(неуточненої 

частини гомілки), 

сполучена з 

вивихом 

S81 Відкрита рана гомілки S81.8 Відкрита рана інших 

частин гомілки 

S81.88 Відкрита рана 

інших частин 

гомілки 

S81 Відкрита рана гомілки S81.9 Відкрита рана гомілки, 

ділянка неуточнена 

- - 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.0 Перелом надколінка - - 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.1 Перелом 

проксимального відділу 

великогомілкової 

кістки 

S82.11 Перелом 

проксимального 

відділу 

великогомілкової 

кістки з 

переломом 

малогомілкової 

кістки (будь-якої 

частини) 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

S82.1 Перелом 

проксимального відділу 

S82.18 Інший перелом 

проксимального 
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гомілковостопний 

суглоб 

великогомілкової 

кістки 

відділу 

великогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.2 Перелом тіла 

великогомілкової 

кістки 

S82.21 Перелом тіла 

великогомілкової 

кістки з 

переломом 

малогомілкової 

кістки (будь-якої 

частини) 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.2 Перелом тіла 

великогомілкової 

кістки 

S82.28 Інший перелом 

тіла 

великогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.3 Перелом дистального 

відділу 

великогомілкової 

кістки 

S82.31 Перелом 

дистального 

відділу 

великогомілкової 

кістки з 

переломом 

малогомілкової 

кістки (будь-якої 

частини) 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.3 Перелом дистального 

відділу 

великогомілкової 

кістки 

S82.38 Інший перелом 

дистального 

відділу 

великогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.4 Перелом лише 

малогомілкової кістки 

S82.40 Перелом 

малогомілкової 

кістки, ділянка 

неуточнена 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.4 Перелом лише 

малогомілкової кістки 

S82.41 Перелом 

проксимального 

кінця 

малогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.4 Перелом лише 

малогомілкової кістки 

S82.42 Перелом тіла 

малогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.4 Перелом лише 

малогомілкової кістки 

S82.49 Множинні 

переломи 

малогомілкової 

кістки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.5 Перелом медіальної 

кісточки 

- - 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.6 Перелом латеральної 

кісточки 

- - 
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S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.7 Множинні переломи 

гомілки 

- - 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.8 Переломи інших 

відділів гомілки 

S82.81 Двокісточковий 

перелом 

гомілковостопного 

суглоба 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.8 Переломи інших 

відділів гомілки 

S82.82 Трикісточковий 

перелом 

гомілковостопного 

суглоба 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.8 Переломи інших 

відділів гомілки 

S82.88 Переломи інших 

відділів гомілки 

S82 Перелом кісток 

гомілки, включаючи 

гомілковостопний 

суглоб 

S82.9 Перелом неуточненого 

відділу гомілки 

- - 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.0 Вивих надколінка - - 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.10 Вивих колінного 

суглоба, 

неуточнений 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.11 Передній вивих 

проксимального 

кінця 

великогомілкової 

кістки 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.12 Задній вивих 

проксимального 

кінця 

великогомілкової 

кістки 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.13 Медіальний вивих 

проксимального 

кінця 

великогомілкової 

кістки 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.14 Латеральний 

вивих 

проксимального 

кінця 

великогомілкової 

кістки 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

S83.1 Вивих колінного 

суглоба 

S83.18 Інший вивих 

колінного суглоба 
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коліна 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.2 Розрив меніска, свіжий - - 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.3 Розрив хряща 

колінного суглоба, 

свіжий 

- - 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.4 Розтягнення та 

перенапруження 

(великогомілкової) 

(малогомілкової) 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.40 Розтягнення та 

перенапруження 

неуточненої 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.4 Розтягнення та 

перенапруження 

(великогомілкової) 

(малогомілкової) 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.41 Розтягнення та 

перенапруження 

латеральної 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.4 Розтягнення та 

перенапруження 

(великогомілкової) 

(малогомілкової) 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.42 Розтягнення та 

перенапруження 

медіальної 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.4 Розтягнення та 

перенапруження 

(великогомілкової) 

(малогомілкової) 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.43 Розрив 

латеральної 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.4 Розтягнення та 

перенапруження 

(великогомілкової) 

(малогомілкової) 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.44 Розрив медіальної 

обхідної зв'язки 

колінного суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.5 Розтягнення та 

перенапруження 

(передньої) (задньої) 

хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.50 Розтягнення та 

перенапруження 

неуточненої 

хрестоподібної 

зв'язки колінного 

суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.5 Розтягнення та 

перенапруження 

(передньої) (задньої) 

хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.51 Розтягнення та 

перенапруження 

передньої 

хрестоподібної 

зв'язки колінного 

суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та S83.5 Розтягнення та S83.52 Розтягнення та 
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перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

перенапруження 

(передньої) (задньої) 

хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 

перенапруження 

задньої 

хрестоподібної 

зв'язки колінного 

суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.5 Розтягнення та 

перенапруження 

(передньої) (задньої) 

хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.53 Розрив передньої 

хрестоподібної 

зв'язки колінного 

суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.5 Розтягнення та 

перенапруження 

(передньої) (задньої) 

хрестоподібної зв'язки 

колінного суглоба 

S83.54 Розрив задньої 

хрестоподібної 

зв'язки колінного 

суглоба 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.6 Розтягнення та 

перенапруження інших 

та неуточнених 

елементів колінного 

суглоба 

- - 

S83 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок 

коліна 

S83.7 Травма декількох 

структур колінного 

суглоба 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.0 Травма 

великогомілкового 

нерва у ділянці гомілки 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.1 Травма 

малогомілкового нерва 

у ділянці гомілки 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.2 Травма чутливого 

нерва шкіри у ділянці 

гомілки 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.7 Травма декількох 

нервів у ділянці 

гомілки 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.8 Травма інших нервів у 

ділянці гомілки 

- - 

S84 Травма нервів у 

ділянці гомілки 

S84.9 Травма неуточненого 

нерва у ділянці гомілки 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.0 Травма підколінної 

артерії 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.1 Травма (передньої) 

(задньої) 

великогомілкової 

артерії 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.2 Травма малогомілкової 

артерії 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

S85.3 Травма великої 

підшкірної вени у 

- - 
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гомілки ділянці гомілки 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.4 Травма малої 

підшкірної вени у 

ділянці гомілки 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.5 Травма підколінної 

вени 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці гомілки 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці гомілки 

- - 

S85 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілки 

S85.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.0 Травма ахіллового 

сухожилка 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.1 Травма інших(ого) 

м'язів(а) та 

сухожилків(ка) задньої 

групи м'язів на рівні 

гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.2 Травма м'яза(ів) та 

сухожилка(ів) 

передньої групи м'язів 

на рівні гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.3 Травма м'язів(а) та 

сухожилка(ів) 

малогомілкової групи 

м'язів у ділянці гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.7 Травми декількох м'язів 

та сухожилків у ділянці 

гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.8 Травма інших м'язів та 

сухожилків у ділянці 

гомілки 

- - 

S86 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілки 

S86.9 Травма неуточненого 

м'яза та сухожилка у 

ділянці гомілки 

- - 

S87 Роздавлювання 

гомілки 

S87.0 Роздавлювання 

колінного суглоба 

- - 

S87 Роздавлювання 

гомілки 

S87.8 Роздавлювання іншої 

та неуточненої ділянки 

гомілки 

- - 

S88 Травматична 

ампутація гомілки 

S88.0 Травматична ампутація 

у ділянці колінного 

суглоба 

- - 

S88 Травматична 

ампутація гомілки 

S88.1 Травматична ампутація 

у ділянці між колінним 

і гомілковостопним 

- - 
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суглобами 

S88 Травматична 

ампутація гомілки 

S88.9 Травматична ампутація 

гомілки на 

неуточненому рівні 

- - 

S89 Інші та неуточнені 

травми гомілки 

S89.7 Множинні травми 

гомілки 

- - 

S89 Інші та неуточнені 

травми гомілки 

S89.8 Інші уточнені травми 

гомілки 

- - 

S89 Інші та неуточнені 

травми гомілки 

S89.9 Травма гомілки, 

неуточнена 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.0 Забій 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.1 Забій пальця(ів) стопи 

без ушкодження нігтя 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.2 Забій пальця(ів) стопи з 

ушкодженням нігтя 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.3 Забій іншої та 

неуточненої частини 

стопи 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.7 Множинні поверхневі 

травми ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.8 Інші поверхневі травми 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.81 Садно ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.8 Інші поверхневі травми 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.82 Водяний пухир 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.8 Інші поверхневі травми 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.83 Укус комахи 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.8 Інші поверхневі травми 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.84 Травма ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.8 Інші поверхневі травми 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.88 Інші поверхневі 

травми ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 
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S90 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S90.9 Поверхнева травма 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

неуточнена 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.0 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.1 Відкрита рана 

пальця(ів) стопи без 

ушкодження нігтя 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.2 Відкрита рана 

пальця(ів) стопи з 

ушкодженням нігтя 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.3 Відкрита рана інших 

частин стопи 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.7 Множинні відкриті 

рани ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.8 Інші відкриті рани 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.81 Відкрита рана 

неуточненої 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

сполучена з 

переломом 

S91 Відкрита рана ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.8 Інші відкриті рани 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S91.82 Відкрита рана 

неуточненої 

ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

сполучена з 

вивихом 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.0 Перелом п'яткової 

кістки 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.1 Перелом надп'яткової 

кістки 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.2 Перелом іншої(их) 

заплеснової(их) 

кістки(ок) 

S92.20 Перелом 

заплеснової(их) 

кістки (кісток), 

неуточнений 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.2 Перелом іншої(их) 

заплеснової(их) 

кістки(ок) 

S92.21 Перелом 

човноподібної 

кістки стопи 

S92 Перелом стопи, за S92.2 Перелом іншої(их) S92.22 Перелом 
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винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

заплеснової(их) 

кістки(ок) 

кубоподібної 

кістки стопи 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.2 Перелом іншої(их) 

заплеснової(их) 

кістки(ок) 

S92.23 Перелом 

клиноподібної 

кістки стопи 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.2 Перелом іншої(их) 

заплеснової(их) 

кістки(ок) 

S92.28 Перелом інших 

частин 

заплеснових 

кісток 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.3 Перелом плеснової 

кістки 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.4 Перелом великого 

пальця стопи 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.5 Перелом іншого пальця 

стопи 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.7 Множинні переломи 

стопи 

- - 

S92 Перелом стопи, за 

винятком перелому 

гомілковостопного 

суглоба 

S92.9 Перелом стопи, 

неуточнений 

- - 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.0 Вивих 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.1 Вивих пальця(ів) стопи S93.10 Вивих пальця(ів) 

стопи, 

неуточнений 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.1 Вивих пальця(ів) стопи S93.11 Вивих плесно-

фалангового 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

S93.1 Вивих пальця(ів) стопи S93.12 Вивих 

міжфалангового 

суглоба стопи 



962 
 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.2 Розрив зв'язок у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.30 Вивих стопи, 

ділянка 

неуточнена 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.31 Вивих заплеснової 

кістки, суглоб 

неуточнений 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.32 Вивих 

поперечного 

суглоба 

передплесна 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.33 Вивих заплесно-

плеснового 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.34 Вивих плеснової 

кістки, суглоб 

неуточнений 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.3 Вивих іншої та 

неуточненої ділянки 

стопи 

S93.38 Вивих іншої 

ділянки стопи 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

гомілковостопного 

суглоба 

S93.40 Розтягнення 

зв'язок та 

перенапруження 

гомілковостопного 

суглоба, ділянка 

неуточнена 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

S93.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

S93.41 Розтягнення та 

перенапруження 
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суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

гомілковостопного 

суглоба 

дельтоподібної 

зв'язки 

гомілковостопного 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

гомілковостопного 

суглоба 

S93.42 Розтягнення та 

перенапруження 

п'ятково-

малогомілкової 

зв'язки 

гомілковостопного 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

гомілковостопного 

суглоба 

S93.43 Розтягнення та 

перенапруження 

великогомілково-

малогомілкової 

зв'язки 

гомілковостопного 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.4 Розтягнення зв'язок та 

перенапруження 

гомілковостопного 

суглоба 

S93.48 Розтягнення та 

перенапруження 

іншої ділянки 

гомілковостопного 

суглоба 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.5 Розтягнення та 

перенапруження зв'язок 

пальця(ів) стопи 

- - 

S93 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

суглобів та зв'язок у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S93.6 Розтягнення та 

перенапруження інших 

та неуточнених 

суглобів стопи 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.0 Травма латерального 

підошовного нерва 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.1 Травма медіального 

підошовного нерва 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.2 Травма глибокого 

малогомілкового нерва 

у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.3 Травма чутливого 

нерва шкіри у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 
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S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.7 Травма декількох 

нервів у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.8 Травма інших нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S94 Травма нервів у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S94.9 Травма неуточненого 

нерва у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.0 Травма тильної артерії 

стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.1 Травма підошовної 

артерії стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.2 Травма тильної вени 

стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.7 Травма декількох 

кровоносних судин у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.8 Травма інших 

кровоносних судин у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S95 Травма кровоносних 

судин у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S95.9 Травма неуточненої 

кровоносної судини у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96.0 Травма довгого м'яза-

згинача пальця та його 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96.1 Травма довгого м'яза-

розгинача пальця та 

його сухожилка у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

S96.2 Травма внутрішнього 

м'яза та його 

- - 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96.7 Травма декількох м'язів 

та сухожилків у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96.8 Травма інших м'язів та 

сухожилків у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S96 Травма м'яза та 

сухожилка у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S96.9 Травма неуточненого 

м'яза та сухожилка у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S97 Роздавлювання 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S97.0 Роздавлювання 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

S97 Роздавлювання 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S97.1 Роздавлювання 

пальця(ів) стопи 

- - 

S97 Роздавлювання 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S97.8 Роздавлювання інших 

ділянок 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S98 Травматична 

ампутація у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S98.0 Травматична ампутація 

стопи на рівні 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

S98 Травматична 

ампутація у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S98.1 Травматична ампутація 

одного пальця стопи 

- - 

S98 Травматична 

ампутація у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S98.2 Травматична ампутація 

двох або більше 

пальців стопи 

- - 

S98 Травматична 

ампутація у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S98.3 Травматична ампутація 

інших частин стопи 

- - 

S98 Травматична 

ампутація у ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S98.4 Травматична ампутація 

стопи на неуточненому 

рівні 

- - 

S99 Інші та неуточнені 

травми 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S99.7 Множинні травми 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

S99 Інші та неуточнені 

травми 

S99.8 Інші уточнені травми 

гомілковостопного 

- - 
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гомілковостопного 

суглоба та стопи 

суглоба та стопи 

S99 Інші та неуточнені 

травми 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

S99.9 Неуточнена травма 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.0 Поверхневі травми 

голови та шиї 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.1 Поверхневі травми 

грудної клітки та 

живота, нижньої 

частини спини та/або 

таза 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.2 Поверхневі травми 

декількох ділянок 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.3 Поверхневі травми 

декількох ділянок 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.6 Поверхневі травми 

декількох ділянок 

верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.8 Інші поєднання 

поверхневих травм, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла 

- - 

T00 Поверхневі травми 

численних ділянок 

тіла 

T00.9 Множинні поверхневі 

травми, неуточнені 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.0 Відкриті рани голови та 

шиї 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.1 Відкриті рани грудної 

клітки та живота, 

нижньої частини спини 

та/або таза 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.2 Відкриті рани 

декількох ділянок 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.3 Відкриті рани 

декількох ділянок 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.6 Відкриті рани 

декількох ділянок 

верхньої(іх) та 

- - 
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нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.8 Інші поєднання 

відкритих ран, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла 

- - 

T01 Відкриті рани 

численних ділянок 

тіла 

T01.9 Множинні відкриті 

рани, неуточнені 

- - 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.0 Переломи в ділянках 

голови та шиї 

T02.00 Переломи в 

ділянках голови та 

шиї, закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.0 Переломи в ділянках 

голови та шиї 

T02.01 Переломи в 

ділянках голови та 

шиї, відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.1 Переломи в ділянках 

грудної клітки, нижньої 

частини спини та/або 

таза 

T02.10 Переломи в 

ділянках грудної 

клітки, нижньої 

частини спини 

та/або таза, 

закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.1 Переломи в ділянках 

грудної клітки, нижньої 

частини спини та/або 

таза 

T02.11 Переломи в 

ділянках грудної 

клітки, нижньої 

частини спини 

та/або таза, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.2 Переломи численних 

ділянок однієї верхньої 

кінцівки 

T02.20 Переломи 

численних ділянок 

однієї верхньої 

кінцівки, закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.2 Переломи численних 

ділянок однієї верхньої 

кінцівки 

T02.21 Переломи 

численних ділянок 

однієї верхньої 

кінцівки, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.3 Переломи численних 

ділянок однієї нижньої 

кінцівки 

T02.30 Переломи 

численних ділянок 

однієї нижньої 

кінцівки, закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.3 Переломи численних 

ділянок однієї нижньої 

кінцівки 

T02.31 Переломи 

численних ділянок 

однієї нижньої 

кінцівки, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.4 Переломи численних 

ділянок обох верхніх 

кінцівок 

T02.40 Переломи 

численних ділянок 

обох верхніх 

кінцівок, закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.4 Переломи численних 

ділянок обох верхніх 

кінцівок 

T02.41 Переломи 

численних ділянок 

обох верхніх 



968 
 

кінцівок, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.5 Переломи численних 

ділянок обох нижніх 

кінцівок 

T02.50 Переломи 

численних ділянок 

обох нижніх 

кінцівок, закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.5 Переломи численних 

ділянок обох нижніх 

кінцівок 

T02.51 Переломи 

численних ділянок 

обох нижніх 

кінцівок, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.6 Переломи численних 

ділянок верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

T02.60 Переломи 

численних ділянок 

верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.6 Переломи численних 

ділянок верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

T02.61 Переломи 

численних ділянок 

верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок), 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.7 Переломи грудної 

клітки та нижньої 

частини спини та/або 

таза та кінцівки(ок) 

T02.70 Переломи грудної 

клітки та нижньої 

частини спини 

та/або таза та 

кінцівки(ок), 

закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.7 Переломи грудної 

клітки та нижньої 

частини спини та/або 

таза та кінцівки(ок) 

T02.71 Переломи грудної 

клітки та нижньої 

частини спини 

та/або таза та 

кінцівки(ок), 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.8 Інші поєднання 

переломів, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла 

T02.80 Інші поєднання 

переломів, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла, 

закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.8 Інші поєднання 

переломів, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла 

T02.81 Інші поєднання 

переломів, що 

охоплюють кілька 

ділянок тіла, 

відкритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.9 Множинні переломи, 

неуточнені 

T02.90 Множинні 

переломи, 

неуточнені, 

закритий 

T02 Переломи численних 

ділянок тіла 

T02.9 Множинні переломи, 

неуточнені 

T02.91 Множинні 

переломи, 

неуточнені, 

відкритий 
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T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.0 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження в 

ділянці голови та шиї 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.1 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження в 

ділянці грудної клітки, 

нижньої частини спини 

та/або таза 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.2 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження 

численних ділянок 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.3 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження 

численних ділянок 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.4 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження 

численних ділянок 

нижньої(іх) та 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.8 Вивихи, розтягнення та 

перенапруження, які 

включають інші 

поєднання ділянок тіла 

- - 

T03 Вивихи, розтягнення 

та перенапруження 

численних ділянок 

тіла 

T03.9 Множинні вивихи, 

розтягнення та 

перенапруження, 

неуточнені 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.0 Роздавлювання голови 

та шиї 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.1 Роздавлювання грудної 

клітки, ділянки живота, 

нижньої частини спини 

та/або таза 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.2 Роздавлювання 

численних ділянок 

верхньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.3 Роздавлювання 

численних ділянок 

нижньої(іх) 

кінцівки(ок) 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.4 Роздавлювання 

численних ділянок 

верхньої(іх) та 

нижньої(іх) 

- - 
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кінцівки(ок) 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.7 Роздавлювання грудної 

клітки, живота, 

нижньої частини спини 

та/або таза та 

кінцівки(ок) 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.8 Інші поєднання 

роздавлювань кількох 

ділянок тіла 

- - 

T04 Роздавлювання 

численних ділянок 

тіла 

T04.9 Множинні 

роздавлювання, 

неуточнені 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.0 Травматична ампутація 

обох кистей 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.1 Травматична ампутація 

кисті однієї верхньої 

кінцівки в сполученні з 

ампутацією другої 

верхньої кінцівки [на 

будь-якому рівні, за 

винятком кисті] 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.2 Травматична ампутація 

обох верхніх кінцівок 

[на будь-якому рівні] 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.3 Травматична ампутація 

обох стоп 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.4 Травматична ампутація 

однієї стопи в 

сполученні з 

ампутацією другої 

нижньої кінцівки [на 

будь-якому рівні, за 

винятком стопи] 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.5 Травматична ампутація 

обох нижніх кінцівок 

[на будь-якому рівні] 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.6 Травматична ампутація 

верхньої та нижньої 

кінцівок, будь-яка 

комбінація [на будь-

якому рівні] 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.8 Травматичні ампутації, 

які включають 

комбінації інших 

ділянок тіла 

- - 

T05 Травматичні ампутації 

декількох ділянок тіла 

T05.9 Множинні травматичні 

ампутації, неуточнені 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.0 Травми головного 

мозку та черепних 

нервів, поєднані з 

травмами спинного 

мозку та інших нервів в 

- - 
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ділянці шиї 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.1 Травми нервів та 

спинного мозку з 

залученням декількох 

інших ділянок тіла 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.2 Травми нервів з 

залученням декількох 

ділянок тіла 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.3 Травми кровоносних 

судин з залученням 

декількох ділянок тіла 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.4 Травми м'язів та 

сухожилків з 

залученням декількох 

ділянок тіла 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.5 Травми органів грудної 

клітки в поєднанні з 

травмами органів 

черевної порожнини 

та/або таза 

- - 

T06 Інші травми 

численних ділянок 

тіла, не класифіковані 

в інших рубриках 

T06.8 Інші уточнені травми з 

залученням декількох 

ділянок тіла 

- - 

T07 Множинні травми, 

неуточнені 

- - - - 

T08 Перелом хребта, 

рівень неуточнений 

T08.0 Перелом хребта, рівень 

неуточнений, закритий 

- - 

T08 Перелом хребта, 

рівень неуточнений 

T08.1 Перелом хребта, рівень 

неуточнений, 

відкритий 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.00 Неуточнена 

поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.01 Садно у ділянці 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.02 Водяний пухир у 

ділянці тулуба, 

рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.03 Укус комахи у 

ділянці тулуба, 

рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.04 Травма у ділянці 

тулуба від 

поверхневого 

стороннього тіла 
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(скабка), рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.05 Забій тулуба, 

рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.0 Поверхнева травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.08 Інша поверхнева 

травма тулуба, 

рівень 

неуточнений 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.1 Відкрита рана тулуба, 

рівень неуточнений 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.2 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

неуточнених суглоба та 

зв'язки тулуба 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.3 Травма спинного 

мозку, рівень 

неуточнений 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.4 Травма неуточнених 

нерва, корінця 

спинного нерва та 

нервового сплетення 

тулуба 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.5 Травма неуточнених 

м'яза та сухожилка 

тулуба 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.6 Травматична ампутація 

тулуба, рівень 

неуточнений 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.8 Інші уточнені травми 

тулуба, рівень 

неуточнений 

- - 

T09 Інші травми хребта та 

тулуба, рівень 

неуточнений 

T09.9 Неуточнена травма 

тулуба, рівень 

неуточнений 

- - 

T10 Перелом верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T10.0 Перелом верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений, закритий 

- - 

T10 Перелом верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T10.1 Перелом верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений, 

відкритий 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.00 Неуточнена 

поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.01 Садно у ділянці 

верхньої кінцівки, 

рівень 

неуточнений 
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T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.02 Водяний пухир у 

ділянці верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.03 Укус комахи у 

ділянці верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.04 Травма у ділянці 

верхньої кінцівки 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка), рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.05 Забій верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.0 Поверхнева травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T11.08 Інша поверхнева 

травма верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.1 Відкрита рана верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.2 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

неуточнених суглоба та 

зв'язки верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.3 Травма неуточненого 

нерва верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.4 Травма неуточненої 

кровоносної судини 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.5 Травма неуточнених 

м'яза та сухожилка 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.6 Травматична ампутація 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.8 Інші уточнені травми 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T11 Інші травми верхньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T11.9 Неуточнена травма 

верхньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T12 Перелом нижньої T12.0 Перелом нижньої - - 
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кінцівки, рівень 

неуточнений 

кінцівки, рівень 

неуточнений, закритий 

T12 Перелом нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T12.1 Перелом нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений, 

відкритий 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.00 Неуточнена 

поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.01 Садно у ділянці 

нижньої кінцівки, 

рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.02 Водяний пухир у 

ділянці нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.03 Укус комахи у 

ділянці нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.04 Травма у ділянці 

нижньої кінцівки 

від поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка), рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.05 Забій нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.0 Поверхнева травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

T13.08 Інша поверхнева 

травма нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.1 Відкрита рана нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.2 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

неуточнених суглоба та 

зв'язки нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.3 Травма неуточненого 

нерва нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.4 Травма неуточненої 

кровоносної судини 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 
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T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.5 Травма неуточнених 

м'яза та сухожилка 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.6 Травматична ампутація 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.8 Інші уточнені травми 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T13 Інші травми нижньої 

кінцівки, рівень 

неуточнений 

T13.9 Неуточнена травма 

нижньої кінцівки, 

рівень неуточнений 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.00 Неуточнена 

поверхнева травма 

неуточненої 

ділянки тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.01 Садно у 

неуточненій 

ділянці тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.02 Водяний пухир у 

неуточненій 

ділянці тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.03 Укус комахи у 

неуточненій 

ділянці тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.04 Травма у 

неуточненій 

ділянці тіла від 

поверхневого 

стороннього тіла 

(скабка) 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.05 Забій неуточненої 

ділянки тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.0 Поверхнева травма 

неуточненої ділянки 

тіла 

T14.08 Інша поверхнева 

травма 

неуточненої 

ділянки тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.1 Відкрита рана 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.2 Перелом у неуточненій 

ділянці тіла 

T14.20 Перелом у 

неуточненій 

ділянці тіла, 

закритий 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.2 Перелом у неуточненій 

ділянці тіла 

T14.21 Перелом у 

неуточненій 

ділянці тіла, 

відкритий 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.3 Вивих, розтягнення та 

перенапруження 

- - 
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неуточненої ділянки 

тіла 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.4 Травма нерва (нервів) 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.5 Травма 

кровоносних(ої) 

судин(и) неуточненої 

ділянки тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.6 Травма м'язів та 

сухожилків 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.7 Роздавлювання та 

травматична ампутація 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.8 Інші травми 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T14 Травма неуточненої 

ділянки тіла 

T14.9 Травма, неуточнена - - 

T15 Стороннє тіло в 

зовнішній частині ока 

T15.0 Стороннє тіло у рогівці - - 

T15 Стороннє тіло в 

зовнішній частині ока 

T15.1 Стороннє тіло у 

кон'юнктивальному 

мішку 

- - 

T15 Стороннє тіло в 

зовнішній частині ока 

T15.8 Стороннє тіло в інших 

або декількох ділянках 

ока (зовнішньої 

частини) 

- - 

T15 Стороннє тіло в 

зовнішній частині ока 

T15.9 Стороннє тіло в 

неуточненій зовнішній 

частині ока 

- - 

T16 Стороннє тіло у вусі - - - - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.0 Стороннє тіло у 

придатковій пазусі носа 

- - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.1 Стороннє тіло у 

носовому ході 

- - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.2 Стороннє тіло у глотці - - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.3 Стороннє тіло у гортані - - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.4 Стороннє тіло у трахеї - - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.5 Стороннє тіло у 

бронхах 

- - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.8 Стороннє тіло у інших 

або декількох відділах 

дихальних шляхів 

- - 

T17 Стороннє тіло в 

органах дихання 

T17.9 Стороннє тіло у 

неуточненій частині 

- - 
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дихальних шляхів 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.0 Стороннє тіло у 

ротовій порожнині 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.1 Стороннє тіло у 

стравоході 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.2 Стороннє тіло у 

шлунку 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.3 Стороннє тіло у тонкій 

кишці 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.4 Стороннє тіло в 

ободовій кишці 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.5 Стороннє тіло у анусі 

та прямій кишці 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.8 Стороннє тіло в іншому 

або декількох відділах 

травного каналу 

- - 

T18 Стороннє тіло у 

травному каналі 

T18.9 Стороннє тіло у 

неуточненій частині 

травного каналу 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.0 Стороннє тіло у 

сечівнику 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.1 Стороннє тіло у 

сечовому міхурі 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.2 Стороннє тіло у вульві 

та піхві 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.3 Стороннє тіло у матці 

[у будь-якій частині] 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.8 Стороннє тіло в іншому 

або декількох відділах 

сечостатевих шляхів 

- - 

T19 Стороннє тіло в 

органах сечостатевої 

системи 

T19.9 Стороннє тіло у 

неуточненій частині 

сечостатевих шляхів 

- - 

T20 Опік голови та шиї T20.0 Опік голови та шиї 

неуточненого ступеня 

- - 

T20 Опік голови та шиї T20.1 Еритема голови та шиї - - 

T20 Опік голови та шиї T20.2 Опік голови та шиї 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

- - 

T20 Опік голови та шиї T20.3 Опік голови та шиї 

повної товщини 

- - 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.00 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, тулуба, 

неуточненої 

локалізації 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба T21.01 Опік тулуба 
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неуточненого ступеня неуточненого 

ступеня, молочної 

залози 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.02 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, стінки 

грудної клітки 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.03 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, черевної 

стінки 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.04 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, спини 

[будь-якої 

частини] 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.05 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, статевих 

органів 

[зовнішніх] 

T21 Опік тулуба T21.0 Опік тулуба 

неуточненого ступеня 

T21.09 Опік тулуба 

неуточненого 

ступеня, інших 

ділянок тулуба 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.10 Еритема тулуба, 

тулуба, 

неуточненої 

локалізації 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.11 Еритема тулуба, 

молочної залози 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.12 Еритема тулуба, 

стінки грудної 

клітки 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.13 Еритема тулуба, 

черевної стінки 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.14 Еритема тулуба, 

спини [будь-якої 

частини] 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.15 Еритема тулуба, 

статевих органів 

[зовнішніх] 

T21 Опік тулуба T21.1 Еритема тулуба T21.19 Еритема тулуба, 

інших ділянок 

тулуба 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.20 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

тулуба, 

неуточненої 

локалізації 
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T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.21 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

молочної залози 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.22 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], стінки 

грудної клітки 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.23 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

черевної стінки 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.24 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], спини 

[будь-якої 

частини] 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.25 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

статевих органів 

[зовнішніх] 

T21 Опік тулуба T21.2 Опік тулуба часткової 

товщини [пухирі, 

втрата епідерміса] 

T21.29 Опік тулуба 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], інших 

ділянок тулуба 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.30 Опік тулуба 

повної товщини, 

тулуба, 

неуточненої 

локалізації 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.31 Опік тулуба 

повної товщини, 

молочної залози 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.32 Опік тулуба 

повної товщини, 

стінки грудної 

клітки 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.33 Опік тулуба 

повної товщини, 

черевної стінки 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.34 Опік тулуба 

повної товщини, 

спини [будь-якої 

частини] 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної T21.35 Опік тулуба 
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товщини повної товщини, 

статевих органів 

[зовнішніх] 

T21 Опік тулуба T21.3 Опік тулуба повної 

товщини 

T21.39 Опік тулуба 

повної товщини, 

інших ділянок 

тулуба 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.0 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого ступеня 

T22.00 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого 

ступеня, верхньої 

кінцівки, 

неуточненої 

локалізації 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.0 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого ступеня 

T22.01 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого 

ступеня, 

передпліччя та 

ліктя 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.0 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого ступеня 

T22.02 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

неуточненого 

ступеня, руки 

(верхньої частини) 

та плечового поясу 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.1 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.10 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

верхньої кінцівки, 

неуточненої 

локалізації 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.1 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.11 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

передпліччя та 

ліктя 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

T22.1 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

T22.12 Еритема ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 
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винятком зап'ястка та 

кисті 

винятком зап'ястка та 

кисті 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

руки (верхньої 

частини) та 

плечового поясу 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.2 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

T22.20 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

верхньої кінцівки, 

неуточненої 

локалізації 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.2 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

T22.21 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], 

передпліччя та 

ліктя 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.2 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

T22.22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса], руки 

(верхньої частини) 

та плечового поясу 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.3 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини 

T22.30 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини, 

верхньої кінцівки, 

неуточненої 

локалізації 

T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.3 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини 

T22.31 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини, 

передпліччя та 

ліктя 
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T22 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

T22.3 Опік ділянки плечового 

поясу та верхньої 

кінцівки, за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини 

T22.32 Опік ділянки 

плечового поясу та 

верхньої кінцівки, 

за винятком 

зап'ястка та кисті, 

повної товщини, 

руки (верхньої 

частини) та 

плечового поясу 

T23 Опік зап'ястка та кисті T23.0 Опік зап'ястка та кисті 

неуточненого ступеня 

- - 

T23 Опік зап'ястка та кисті T23.1 Еритема зап'ястка та 

кисті 

- - 

T23 Опік зап'ястка та кисті T23.2 Опік зап'ястка та кисті 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

- - 

T23 Опік зап'ястка та кисті T23.3 Опік зап'ястка та кисті 

повної товщини 

- - 

T24 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T24.0 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

неуточненого ступеня 

- - 

T24 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T24.1 Еритема ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

T24 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T24.2 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

- - 

T24 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T24.3 Опік ділянки 

кульшового суглоба та 

нижньої кінцівки, за 

винятком 

гомілковостопного 

суглоба та стопи, 

повної товщини 

- - 

T25 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T25.0 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

неуточненого ступеня 

- - 
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T25 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T25.1 Еритема ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

T25 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T25.2 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

часткової товщини 

[пухирі, втрата 

епідерміса] 

- - 

T25 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

T25.3 Опік ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи повної 

товщини 

- - 

T26 Опік ока та його 

придатків 

T26.0 Опік повіки та навколо 

очноямкової ділянки 

- - 

T26 Опік ока та його 

придатків 

T26.1 Опік рогівки та 

кон'юнктивального 

мішка 

- - 

T26 Опік ока та його 

придатків 

T26.2 Опік, що призводить до 

розриву та руйнування 

очного яблука 

- - 

T26 Опік ока та його 

придатків 

T26.3 Опік інших частин ока 

та його придатків 

- - 

T26 Опік ока та його 

придатків 

T26.4 Опік ока та його 

придатків неуточненої 

локалізації 

- - 

T27 Опік дихальних 

шляхів 

T27.0 Опік гортані та трахеї - - 

T27 Опік дихальних 

шляхів 

T27.1 Опік з залученням 

гортані та трахеї разом 

з легенями 

- - 

T27 Опік дихальних 

шляхів 

T27.2 Опік інших відділів 

дихальних шляхів 

- - 

T27 Опік дихальних 

шляхів 

T27.3 Опік дихальних шляхів 

неуточненої локалізації 

- - 

T28 Опік інших 

внутрішніх органів 

T28.0 Опік ротової 

порожнини та глотки 

- - 

T28 Опік інших 

внутрішніх органів 

T28.1 Опік стравоходу - - 

T28 Опік інших 

внутрішніх органів 

T28.2 Опік інших частин 

травного каналу 

- - 

T28 Опік інших 

внутрішніх органів 

T28.3 Опік внутрішніх 

сечостатевих органів 

- - 

T28 Опік інших 

внутрішніх органів 

T28.4 Опік інших та 

неуточнених 

внутрішніх органів 

- - 

T29 Опіки численних 

ділянок тіла 

T29.0 Опіки численних 

ділянок тіла 

неуточненого ступеня 

- - 

T29 Опіки численних 

ділянок тіла 

T29.1 Опіки численних 

ділянок тіла, не більше 

ніж еритема 

- - 



984 
 

T29 Опіки численних 

ділянок тіла 

T29.2 Опіки численних 

ділянок тіла, не більше 

ніж опіки часткової 

товщини 

- - 

T29 Опіки численних 

ділянок тіла 

T29.3 Опіки численних 

ділянок тіла, принаймні 

один опік повної 

товщини 

- - 

T30 Опік неуточненої 

ділянки тіла 

T30.0 Опік неуточненої 

ділянки тіла 

неуточненого ступеня 

- - 

T30 Опік неуточненої 

ділянки тіла 

T30.1 Еритема неуточненої 

ділянки тіла 

- - 

T30 Опік неуточненої 

ділянки тіла 

T30.2 Опік часткової 

товщини неуточненої 

ділянки тіла 

- - 

T30 Опік неуточненої 

ділянки тіла 

T30.3 Опік повної товщини 

неуточненої ділянки 

тіла 

- - 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.0 Опіки із залученням 

менше 10% поверхні 

тіла 

T31.00 Опіки із 

залученням менше 

10% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.1 Опіки із залученням 10-

19% поверхні тіла 

T31.10 Опіки із 

залученням 10-

19% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.1 Опіки із залученням 10-

19% поверхні тіла 

T31.11 Опіки із 

залученням 10-

19% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.2 Опіки із залученням 20-

29% поверхні тіла 

T31.20 Опіки із 

залученням 20-

29% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.2 Опіки із залученням 20-

29% поверхні тіла 

T31.21 Опіки із 

залученням 20-

29% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.2 Опіки із залученням 20-

29% поверхні тіла 

T31.22 Опіки із 

залученням 20-

29% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.3 Опіки із залученням 30-

39% поверхні тіла 

T31.30 Опіки із 

залученням 30-

39% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані T31.3 Опіки із залученням 30- T31.31 Опіки із 
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відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

39% поверхні тіла залученням 30-

39% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.3 Опіки із залученням 30-

39% поверхні тіла 

T31.32 Опіки із 

залученням 30-

39% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.3 Опіки із залученням 30-

39% поверхні тіла 

T31.33 Опіки із 

залученням 30-

39% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.4 Опіки із залученням 40-

49% поверхні тіла 

T31.40 Опіки із 

залученням 40-

49% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.4 Опіки із залученням 40-

49% поверхні тіла 

T31.41 Опіки із 

залученням 40-

49% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.4 Опіки із залученням 40-

49% поверхні тіла 

T31.42 Опіки із 

залученням 40-

49% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.4 Опіки із залученням 40-

49% поверхні тіла 

T31.43 Опіки із 

залученням 40-

49% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.4 Опіки із залученням 40-

49% поверхні тіла 

T31.44 Опіки із 

залученням 40-

49% поверхні тіла, 

40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.50 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.51 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.52 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.53 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.54 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 
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40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.5 Опіки із залученням 50-

59% поверхні тіла 

T31.55 Опіки із 

залученням 50-

59% поверхні тіла, 

50-59% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.60 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.61 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.62 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.63 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.64 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.65 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

50-59% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.6 Опіки із залученням 60-

69% поверхні тіла 

T31.66 Опіки із 

залученням 60-

69% поверхні тіла, 

60-69% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.70 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.71 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.72 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.73 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані T31.7 Опіки із залученням 70- T31.74 Опіки із 
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відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

79% поверхні тіла залученням 70-

79% поверхні тіла, 

40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.75 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

50-59% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.76 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

60-69% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.7 Опіки із залученням 70-

79% поверхні тіла 

T31.77 Опіки із 

залученням 70-

79% поверхні тіла, 

70-79% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.80 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

менше 10% або 

неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.81 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.82 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.83 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.84 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.85 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

50-59% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.86 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

60-69% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.87 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

70-79% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.8 Опіки із залученням 80-

89% поверхні тіла 

T31.88 Опіки із 

залученням 80-

89% поверхні тіла, 

80-89% 
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T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.90 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, менше 10% 

або неуточнений 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.91 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 10-19% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.92 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 20-29% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.93 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 30-39% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.94 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 40-49% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.95 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 50-59% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.96 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 60-69% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.97 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 70-79% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.98 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 80-89% 

T31 Опіки, класифіковані 

відповідно до площі 

ураженої поверхні тіла 

T31.9 Опіки із залученням 

90% і більше поверхні 

тіла 

T31.99 Опіки із 

залученням 90% і 

більше поверхні 

тіла, 90% або 

більше поверхні 

тіла 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.0 Поверхневе 

обмороження голови 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.1 Поверхневе 

обмороження шиї 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.2 Поверхневе 

обмороження грудної 

клітки 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.3 Поверхневе 

обмороження черевної 

- - 
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стінки живота, нижньої 

частини спини та таза 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.4 Поверхневе 

обмороження верхньої 

кінцівки 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.5 Поверхневе 

обмороження зап'ястка 

та кисті 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.6 Поверхневе 

обмороження 

кульшової ділянки та 

стегна 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.7 Поверхневе 

обмороження коліна та 

гомілки 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.8 Поверхневе 

обмороження ділянки 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

T33 Поверхневе 

обмороження 

T33.9 Поверхневе 

обмороження інших та 

неуточнених ділянок 

тіла 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.0 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці голови 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.1 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці шиї 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.2 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці грудної клітки 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.3 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці черевної стінки 

живота, нижньої 

частини спини та таза 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.4 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці верхньої 

кінцівки 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.5 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці зап'ястка та 

кисті 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.6 Обмороження з 

некрозом тканин 

кульшової ділянки та 

стегна 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.7 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці коліна та 

- - 
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гомілки 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.8 Обмороження з 

некрозом тканин у 

ділянці 

гомілковостопного 

суглоба та стопи 

- - 

T34 Обмороження з 

некрозом тканин 

T34.9 Обмороження з 

некрозом тканин інших 

та неуточнених ділянок 

тіла 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.0 Поверхневе 

обмороження декількох 

ділянок тіла 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.1 Обмороження з 

некрозом тканин 

декількох ділянок тіла 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.2 Неуточнене 

обмороження голови та 

шиї 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.3 Неуточнене 

обмороження грудної 

клітки, живота, 

нижньої частини спини 

та таза 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.4 Неуточнене 

обмороження верхньої 

кінцівки 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.5 Неуточнене 

обмороження нижньої 

кінцівки 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.6 Неуточнене 

обмороження декількох 

ділянок тіла 

- - 

T35 Обмороження 

численних ділянок 

тіла та неуточнене 

обмороження 

T35.7 Неуточнене 

обмороження 

неуточнених ділянок 

тіла 

- - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.0 Пеніцилінами - - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.1 Цефалоспоринами та 

іншими бета-

лактатними 

антибіотиками 

- - 

T36 Отруєння T36.2 Групи хлорамфеніколу - - 
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антибіотиками 

системного 

призначення 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.3 Макролідами - - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.4 Тетрациклінами - - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.5 Аміноглікозидами - - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.6 Рифампіцинами - - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.7 Протигрибковими 

антибіотиками 

системного 

призначення 

- - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.8 Іншими антибіотиками 

системного 

призначення 

- - 

T36 Отруєння 

антибіотиками 

системного 

призначення 

T36.9 Антибіотиками 

системного 

призначення, 

неуточненими 

- - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.0 Сульфаніламідами - - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.1 Антимікобактеріальни

ми препаратами 

- - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.2 Протималярійними 

препаратами та 

засобами, які діють на 

інших найпростіших, 

що паразитують у крові 

- - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.3 Іншими 

антипротозойними 

препаратами 

- - 

T37 Отруєння іншими T37.4 Антигельмінтними - - 
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протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

засобами 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.5 Противірусними 

препаратами 

- - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.8 Іншими уточненими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

- - 

T37 Отруєння іншими 

протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення 

T37.9 Протимікробними та 

протипаразитарними 

засобами системного 

призначення, 

неуточненими 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.0 Глюкокортикоїдами та 

їх синтетичними 

аналогами 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.1 Гормонами 

щитоподібної залози та 

їх замінниками 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.2 Антитиреоїдними 

препаратами 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.3 Інсуліном та 

пероральними 

гіпоглікемічними 

[протидіабетичними] 

препаратами 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.4 Оральними 

контрацептивами 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

T38.5 Іншими естрогенами та 

прогестинами 

- - 
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класифіковане в інших 

рубриках 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.6 Антигонадотропінами, 

антиестрогенами, 

антиандрогенами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.7 Андрогенами та їх 

анаболічними 

аналогами 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.8 Іншими та 

неуточненими 

гормонами та їх 

синтетичними 

замінниками 

- - 

T38 Отруєння гормонами 

та їх синтетичними 

замінниками та 

антагоністами, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

T38.9 Іншими та 

неуточненими 

антагоністами гормонів 

- - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.0 Саліцилатами - - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.1 Похідними 4-

амінофенолу 

- - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.2 Похідними піразолону - - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.3 Іншими нестероїдними 

протизапальними 

препаратами [НСПЗП] 

- - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

T39.4 Протиревматичними 

засобами, не 

класифікованими в 

- - 
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жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

інших рубриках 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.8 Іншими неопіоїдними 

анальгезивними та 

жарознижувальними 

засобами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T39 Отруєння 

неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними 

та протиревматичними 

засобами 

T39.9 Неопіоїдними 

анальгезивними, 

жарознижувальними та 

протиревматичними 

засобами, 

неуточненими 

- - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.0 Опієм - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.1 Героїном - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.2 Іншими опіоїдами - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.3 Метадоном - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.4 Іншими синтетичними 

наркотиками 

- - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.5 Кокаїном - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.6 Іншими та 

неуточненими 

наркотиками 

- - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

T40.7 Канабісом (похідними) - - 
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[галюциногенними] 

речовинами 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.8 Лізергідом [ЛСД] - - 

T40 Отруєння 

наркотичними та 

психодислептичними 

[галюциногенними] 

речовинами 

T40.9 Іншими та 

неуточненими 

психодислептиками 

[галюциногенами] 

- - 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.0 Засобами для 

інгаляційного наркозу 

- - 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.1 Засобами для 

внутрішньовенного 

наркозу 

- - 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.2 Іншими та 

неуточненими 

засобами для 

загального наркозу 

T41.20 Неуточненими 

анестезуючими 

засобами загальної 

дії 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.2 Іншими та 

неуточненими 

засобами для 

загального наркозу 

T41.21 Гаммагідроксибут

иратом 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.2 Іншими та 

неуточненими 

засобами для 

загального наркозу 

T41.22 Кетаміном 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.2 Іншими та 

неуточненими 

засобами для 

загального наркозу 

T41.29 Іншими 

уточненими 

анестезуючими 

засобами загальної 

дії 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.3 Анестезуючими 

засобами місцевої дії 

- - 

T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.4 Анестезуючими 

засобами, 

неуточненими 

- - 
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T41 Отруєння 

анестезуючими 

засобами та 

терапевтичними 

газами 

T41.5 Терапевтичними газами - - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.0 Похідними гідантоїну - - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.1 Іміностилбенами - - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.2 Сукцинімідами та 

оксазолідиндіонами 

- - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.3 Барбітуратами - - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.4 Бензодіазепінами - - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.5 Протиепілептичними 

сумішами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.6 Іншими 

протиепілептичними та 

седативно-снодійними 

препаратами 

- - 

T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.7 Протиепілептичними та 

седативно-снодійними 

препаратами, 

неуточненими 

- - 
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T42 Отруєння 

протиепілептичними, 

седативно-снодійними 

та 

протипаркінсонічними 

засобами 

T42.8 Протипаркінсонічними 

препаратами та 

м'язовими 

депресантами 

центральної дії 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.0 Трициклічними та 

тетрациклічними 

антидепресантами 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.1 Антидепресантами-

інгібіторами 

моноаміноксидази 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.2 Іншими та 

неуточненими 

антидепресантами 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.3 Фенотіазиновими 

антипсихотичними та 

нейролептичними 

препаратами 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.4 Нейролептиками 

бутерофеноновими та 

тіоксантеновими 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.5 Іншими та 

неуточненими 

антипсихотичними та 

нейролептичними 

засобами 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.6 Психостимулюючими 

препаратами, які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43.60 Неуточненими 

психостимулюючи

ми препаратами, 

які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.6 Психостимулюючими 

препаратами, які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43.61 Метиламфетаміно

м 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.6 Психостимулюючими 

препаратами, які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43.62 Метилендіоксимет

амфетаміном 
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T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.6 Психостимулюючими 

препаратами, які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43.69 Іншими 

психостимулюючи

ми препаратами, 

які 

характеризуються 

можливістю 

зловживання ними 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.8 Іншими 

психотропними 

препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T43 Отруєння 

психотропними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T43.9 Психотропними 

препаратами, 

неуточненими 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.0 Антихолінестеразними 

препаратами 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.1 Іншими 

парасимпатоміметични

ми [холінергічними] 

препаратами 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.2 Гангліоблокуючими 

препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.3 Іншими 

парасимпатолітичними 

[антихолінергічними та 

антимускаріновими] та 

спазмолітичними 

препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.4 Агоністами переважно 

α-адренорецепторів, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.5 Агоністами переважно 

β-адренорецепторів, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

T44.6 Антагоністами α-

адренорецепторів, не 

класифікованими в 

- - 
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вегетативну нервову 

систему 

інших рубриках 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.7 Антагоністами β-

адренорецепторів, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.8 Центральнодіючими та 

адренонейронблокуючи

ми речовинами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T44 Отруєння 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

T44.9 Іншими та 

неуточненими 

препаратами, які діють 

переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.0 Антиалергічними та 

протиблювотними 

препаратами 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.1 Протипухлинними та 

імунодепресивними 

препаратами 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.2 Вітамінами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.3 Ферментами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.4 Залізом та його 

сполуками 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

T45.5 Антикоагулянтами - - 
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рубриках 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.6 Препаратами, які 

впливають на 

фібриноліз 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.7 Антагоністами 

антикоагулянтів, 

вітаміном K та іншими 

коагулянтами 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.8 Іншими препаратами 

переважно системної 

дії та гематологічними 

препаратами 

- - 

T45 Отруєння переважно 

системними та 

гематологічними 

препаратами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T45.9 Препаратами 

переважно системної 

дії та гематологічними 

препаратами, 

неуточненими 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.0 Кардіостимулюючими 

глікозидами та 

препаратами подібної 

дії 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.1 Блокаторами 

кальцієвих каналів 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.2 Іншими 

протиаритмічними 

препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.3 Коронаророзширюваль

ними препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.4 Блокаторами 

ангіотензинконвертуюч

ого ферменту 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.5 Іншими 

гіпотензивними 

препаратами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T46 Отруєння засобами, T46.6 Антигіперліпідемічним - - 
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які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

и та 

антиатеросклеротични

ми препаратами 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.7 Периферичними 

вазодилататорами 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.8 Антиварикозними 

препаратами, 

включаючи склерозивні 

агенти 

- - 

T46 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на серцево-судинну 

систему 

T46.9 Іншими та 

неуточненими 

речовинами, які діють 

переважно на серцево-

судинну систему 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.0 Антагоністами 

гістамінових Н2-

рецепторів 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.1 Іншими антацидними 

препаратами та 

засобами, які 

пригнічують шлункову 

секрецію 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.2 Стимулюючими 

проносними 

препаратами 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.3 Сольовими та 

осмотичними 

проносними 

препаратами 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.4 Іншими проносними 

препаратами 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.5 Засобами, які сприяють 

травленню 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.6 Протидіарейними 

препаратами 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.7 Блювотними 

препаратами 

- - 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

T47.8 Іншими засобами, які 

діють переважно на 

шлунково-кишкову 

- - 
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кишковий тракт систему 

T47 Отруєння засобами, 

які діють переважно 

на шлунково-

кишковий тракт 

T47.9 Засобами, які діють 

переважно на 

шлунково-кишкову 

систему, неуточненими 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.0 Препаратами групи 

окситоцину 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.1 Релаксантами скелетної 

мускулатури [нервово-

м'язовими 

блокаторами] 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.2 Іншими та 

неуточненими 

засобами, що діють 

переважно на м'язи 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.3 Протикашльовими - - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.4 Відхаркувальними - - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.5 Препаратами від 

нежитю 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.6 Антиастматичними, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T48 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на гладкі та скелетні 

м'язи та органи 

дихання 

T48.7 Іншими та 

неуточненими 

засобами, що діють 

переважно на органи 

дихання 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

T49.0 Протигрибковими, 

протиінфекційними та 

протизапальними 

препаратами місцевої 

дії, не класифікованими 

в інших рубриках 

- - 
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оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.1 Протисвербіжними - - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.2 В'яжучими засобами та 

детергентами місцевої 

дії 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.3 Засобами, що мають 

пом'якшувальні та 

захисні властивості, 

зменшують 

подразнення 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.4 Кератолітичними, 

кератопластичними та 

іншими лікарськими 

препаратами та 

засобами для лікування 

волосся 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.5 Засобами та 

препаратами, які 

застосовуються в 

офтальмологічній 

практиці 

- - 
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T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.6 Засобами та 

препаратами, які 

застосовуються в 

оториноларингологічні

й практиці 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.7 Стоматологічними 

препаратами місцевої 

дії 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.8 Іншими засобами 

місцевої дії 

- - 

T49 Отруєння засобами, 

що діють переважно 

на шкіру та слизові 

оболонки, а також 

препаратами, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

T49.9 Засобами місцевої дії, 

неуточненими 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.0 Мінералокортикоїдами 

та їх антагоністами 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

T50.1 Петльовими 

діуретиками 

- - 
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медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.2 Інгібіторами 

карбоангідрази, 

похідними 

бензотіадіазину та 

іншими діуретичними 

засобами 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.3 Препаратами, які 

впливають на 

енергетичний та водно-

електролітний баланс 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.4 Засобами, які 

впливають на обмін 

сечової кислоти 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.5 Засобами, які 

пригнічують апетит 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.6 Протиотрутами та 

комплексонами, не 

класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.7 Аналептичними 

засобами та 

антагоністами опіатних 

рецепторів 

- - 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

T50.8 Діагностичними 

засобами 

- - 
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та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50 Отруєння 

діуретиками, іншими 

та неуточненими 

лікарськими 

препаратами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

T50.9 Іншими та 

неуточненими 

лікарськими засобами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

- - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.0 Етанолу - - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.1 Метанолу - - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.2 2-пропанолу - - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.3 Сивушних масел - - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.8 Інших спиртів - - 

T51 Токсична дія 

алкоголю 

T51.9 Спирту, неуточненого - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.0 Нафтопродуктів - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.1 Бензолу - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.2 Гомологів бензолу - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.3 Гліколів - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.4 Кетонів - - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.8 Інших органічних 

розчинників 

- - 

T52 Токсична дія 

органічних 

розчинників 

T52.9 Органічних 

розчинників, 

неуточнених 

- - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.0 Чотирихлористого 

вуглецю 

- - 

T53 Токсична дія T53.1 Хлороформу - - 
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галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.2 Трихлоретилену - - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.3 Тетрахлоретилену - - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.4 Дихлорметану - - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.5 Хлорфторвуглецю - - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.6 Інших 

галогенопохідних 

летких вуглеводнів 

- - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.7 Інших 

галогенопохідних 

ароматичних 

вуглеводнів 

- - 

T53 Токсична дія 

галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів 

T53.9 Галогенопохідних 

летких та ароматичних 

вуглеводнів, 

неуточнених 

- - 

T54 Токсична дія 

роз'їдаючих речовин 

T54.0 Фенолу та його 

гомологів 

- - 

T54 Токсична дія 

роз'їдаючих речовин 

T54.1 Інших роз'їдаючих 

органічних сполук 

- - 

T54 Токсична дія 

роз'їдаючих речовин 

T54.2 Їдких кислот та 

кислотоподібних 

речовин 

- - 

T54 Токсична дія 

роз'їдаючих речовин 

T54.3 Їдких лугів та 

лугоподібних речовин 

- - 

T54 Токсична дія 

роз'їдаючих речовин 

T54.9 Роз'їдаючої речовини, 

неуточненої 

- - 

T55 Токсична дія мила та 

детергентів 

- - - - 

T56 Токсична дія металів T56.0 Свинцю та його сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.1 Ртуті та її сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.2 Хрому та його сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.3 Кадмію та його сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.4 Міді та її сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.5 Цинку та його сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.6 Олова та його сполук - - 
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T56 Токсична дія металів T56.7 Берилію та його сполук - - 

T56 Токсична дія металів T56.8 Інших металів - - 

T56 Токсична дія металів T56.9 Металу, неуточненого - - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.0 Арсену та його сполук - - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.1 Фосфору та його 

сполук 

- - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.2 Марганцю та його 

сполук 

- - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.3 Ціанистого водню - - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.8 Інших уточнених 

неорганічних речовин 

- - 

T57 Токсична дія інших 

неорганічних речовин 

T57.9 Неорганічної речовини, 

неуточненої 

- - 

T58 Токсична дія оксиду 

вуглецю 

- - - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.0 Оксидів азоту - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.1 Діоксиду сірки - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.2 Формальдегіду - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.3 Сльозоточивого газу - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.4 Газоподібного хлору - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.5 Газоподібного фтору та 

фтористого водню 

- - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.6 Сірководню - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.7 Діоксиду вуглецю - - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.8 Інших уточнених газів, 

димів та випарів 

- - 

T59 Токсична дія інших 

газів, димів та випарів 

T59.9 Газів, димів та випарів, 

неуточнених 

- - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.0 Фосфорорганічних та 

карбаматних 

інсектицидів 

- - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.1 Галогенованих 

інсектицидів 

- - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.2 Інших інсектицидів - - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.3 Гербіцидів та 

фунгіцидів 

- - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.4 Родентицидів - - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.8 Інших пестицидів - - 

T60 Токсична дія 

пестицидів 

T60.9 Пестицидів, 

неуточнених 

- - 
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T61 Токсична дія отруйних 

речовин, вжитих 

разом з 

морепродуктами 

T61.0 Отруєння рибою 

родини сигових 

- - 

T61 Токсична дія отруйних 

речовин, вжитих 

разом з 

морепродуктами 

T61.1 Отруєння рибою 

родини скумбрієвих 

- - 

T61 Токсична дія отруйних 

речовин, вжитих 

разом з 

морепродуктами 

T61.2 Отруєння іншою рибою 

та молюсками 

- - 

T61 Токсична дія отруйних 

речовин, вжитих 

разом з 

морепродуктами 

T61.8 Токсична дія інших 

морських продуктів 

- - 

T61 Токсична дія отруйних 

речовин, вжитих 

разом з 

морепродуктами 

T61.9 Токсична дія 

неуточнених морських 

продуктів 

- - 

T62 Токсична дія інших 

отруйних речовин, що 

містяться в спожитих 

продуктах харчування 

T62.0 У спожитих грибах - - 

T62 Токсична дія інших 

отруйних речовин, що 

містяться в спожитих 

продуктах харчування 

T62.1 У спожитих ягодах - - 

T62 Токсична дія інших 

отруйних речовин, що 

містяться в спожитих 

продуктах харчування 

T62.2 У іншій(их) 

спожитій(их) 

рослині(ах) 

- - 

T62 Токсична дія інших 

отруйних речовин, що 

містяться в спожитих 

продуктах харчування 

T62.8 Інших уточнених 

отруйних речовин, що 

містяться у спожитих 

продуктах харчування 

- - 

T62 Токсична дія інших 

отруйних речовин, що 

містяться в спожитих 

продуктах харчування 

T62.9 Отруйної речовини, що 

міститься у спожитих 

продуктах харчування, 

неуточненої 

- - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.0 Зміїної отрути - - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.1 Отрути інших плазунів - - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.2 Отрути скорпіона - - 
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T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.3 Отрути павука - - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.4 Отрути інших 

членистоногих 

- - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.5 Токсичний ефект, 

спричинений 

контактом з рибою 

- - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.6 Токсичний ефект, 

спричинений 

контактом з іншими 

морськими тваринами 

- - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.8 Токсичний ефект, 

спричинений 

контактом з іншими 

отруйними тваринами 

- - 

T63 Токсична дія, 

спричинена контактом 

з отруйними 

тваринами 

T63.9 Токсичний ефект, 

спричинений 

контактом з 

неуточненою отруйною 

твариною 

- - 

T64 Токсична дія 

афлатоксину та інших 

мікотоксинів, що 

забруднюють 

продукти харчування 

- - - - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.0 Ціанідів - - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.1 Стрихніну та його 

солей 

- - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.2 Тютюну та нікотину - - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.3 Нітро- та 

амінопохідних бензолу 

та його гомологів 

- - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.4 Дисульфіду вуглецю - - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.5 Нітрогліцерину та 

інших азотних кислот 

та складних ефірів 

- - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.6 Фарб та барвників, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

- - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.8 Токсична дія інших 

уточнених речовин 

- - 

T65 Токсична дія інших та 

неуточнених речовин 

T65.9 Токсична дія 

неуточненої речовини 

- - 

T66 Неуточнена дія - - - - 
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радіації 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.0 Тепловий та сонячний 

удар 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.1 Теплова непритомність - - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.2 Теплові судоми - - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.3 Теплове виснаження, 

зневоднення 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.4 Теплове виснаження 

внаслідок зменшення 

вмісту солей в 

організмі 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.5 Теплове виснаження, 

неуточнене 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.6 Теплове стомлення, 

минуще 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.7 Тепловий набряк - - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.8 Інші наслідки дії 

високої температури та 

світла 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

T67.9 Наслідок дії високої 

температури та світла, 

неуточнений 

- - 

T67 Впливи високих 

температур та світла 

- - - - 

T68 Гіпотермія - - - - 

T69 Інші впливи низької 

температури 

T69.0 Обмороження руки та 

ноги 

- - 

T69 Інші впливи низької 

температури 

T69.1 Обмороження - - 

T69 Інші впливи низької 

температури 

T69.8 Інші уточнені наслідки 

дії низької температури 

- - 

T69 Інші впливи низької 

температури 

T69.9 Наслідок дії низької 

температури, 

неуточнений 

- - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.0 Баротравма вуха - - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.1 Баротравма приносової 

пазухи 

- - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.2 Інші та неуточнені 

впливи великої висоти 

- - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.3 Інші впливи 

декомпресії та 

баротравми 

- - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.4 Наслідки дії рідини, що 

перебуває під великим 

тиском 

- - 

T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.8 Інші наслідки дії 

атмосферного тиску та 

тиску води 

- - 
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T70 Впливи атмосферного 

тиску та тиску води 

T70.9 Наслідки дії 

атмосферного тиску та 

тиску води, неуточнені 

- - 

T71 Асфіксія - - - - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.0 Вплив голоду - - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.1 Вплив спраги - - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.2 Виснаження внаслідок 

тривалого перебування 

у несприятливих 

умовах 

- - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.3 Виснаження внаслідок 

надмірного напруження 

сил 

- - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.8 Інші прояви депривації - - 

T73 Впливи інших форм 

несприятливого 

впливу 

T73.9 Вплив депривації, 

неуточнений 

- - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.0 Залишення без уваги 

або занедбаність 

- - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.1 Фізична жорстокість - - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.2 Сексуальне насильство - - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.3 Психологічна 

жорстокість 

- - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.8 Інші синдроми 

жорстокого 

поводження 

- - 

T74 Синдром жорстокого 

поводження 

T74.9 Синдром жорстокого 

поводження, 

неуточнений 

- - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.0 Ураження блискавкою - - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.1 Потоплення та 

несмертельне 

занурення у воду 

- - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.2 Впливи вібрації - - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.3 Захитування під час 

руху 

- - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.4 Вплив електричного 

струму 

- - 

T75 Впливи інших 

зовнішніх причин 

T75.8 Інші уточнені впливи 

зовнішніх причин 

- - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

T78.0 Анафілактичний шок, 

спричинений 

- - 
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рубриках патологічною реакцією 

на їжу 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.1 Інші прояви 

патологічної реакції на 

їжу, не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.2 Анафілактичний шок, 

неуточнений 

- - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.3 Ангіоневротичний 

набряк 

- - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.4 Алергія, неуточнена - - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.8 Інші шкідливі впливи, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

T78 Шкідливі впливи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T78.9 Шкідливий вплив, 

неуточнений 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.0 Повітряна емболія 

(травматична) 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.1 Жирова емболія 

(травматична) 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.2 Травматична вторинна 

та рецидивна кровотеча 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.3 Посттравматична 

ранова інфекція, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.4 Травматичний шок - - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.5 Травматична анурія - - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.6 Травматична ішемія 

м'яза 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.7 Травматична підшкірна 

емфізема 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.8 Інші ранні ускладнення 

травми 

- - 

T79 Деякі ранні 

ускладнення травми 

T79.9 Неуточнені ранні 

ускладнення травми 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.0 Повітряна емболія 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.1 Судинні ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

- - 

T80 Ускладнення T80.2 Інфекції, викликані - - 
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внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

інфузією, трансфузією 

та терапевтичною 

ін'єкцією 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.3 Реакція АВО-

несумісності 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.4 Реакція Rh-

несумісності 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.5 Анафілактичний шок, 

спричинений 

введенням сироватки 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.6 Інші реакції на 

сироватку 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.8 Інші ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

- - 

T80 Ускладнення 

внаслідок інфузії, 

трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

T80.9 Неуточнене 

ускладнення внаслідок 

інфузії, трансфузії та 

терапевтичної ін'єкції 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.0 Кровотеча та гематома 

як ускладнення 

процедури, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.1 Шок під час або після 

процедури, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.2 Випадковий прокол чи 

розрив під час 

процедури, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.3 Розходження країв 

операційної рани, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.4 Інфекція рани, 

пов'язана з 

процедурою, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 
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T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.5 Стороннє тіло, 

випадково залишене в 

порожнині тіла чи 

операційній рані під 

час проведення 

процедури 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.6 Гостра реакція на 

сторонню речовину, 

випадково залишену 

під час проведення 

процедури 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.7 Судинні ускладнення 

після процедури, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.9 Неуточнене 

ускладнення процедури 

- - 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Т81.8 Інші ускладнення, 

викликані медичними 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.81 Ускладнення 

інгаляційної 

терапії 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Т81.8 Інші ускладнення, 

викликані медичними 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.82 Стійкий 

післяопераційний 

свищ, не 

класифікований в 

інших рубриках 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Т81.8 Інші ускладнення, 

викликані медичними 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.83 Біль після 

медичної 

процедури, не 

класифікований в 

інших рубриках 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Т81.8 Інші ускладнення, 

викликані медичними 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.84 Післяпроцедураль

на емфізема 

T81 Ускладнення, 

викликані 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Т81.8 Інші ускладнення, 

викликані медичними 

процедурами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T81.89 Інші ускладнення 

після медичної 

процедури, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.0 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з протезом серцевого 

клапана 

- - 
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T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.1 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з серцевим 

електронним водієм 

ритму серця 

- - 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.2 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з шунтом коронарної 

артерії та 

трансплантатом 

серцевого клапана 

- - 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.3 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими судинними 

трансплантатами 

- - 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.4 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з судинним катетером 

для діалізу 

- - 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.51 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

центральним 

судинним 

катетером 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.52 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

периферійно 

веденим венозним 

катетером 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.53 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

хірургічно 

спричиненим 

артеріовенозним 

свищем і 

шунтуванням 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

T82.54 Ускладнення 

механічного 
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та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

походження, 

пов'язані з 

судинним 

балонним 

катетером 

[балонний 

контрпульсатор] 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.55 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

штучним серцем 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.56 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

пристроем 

нижньої 

порожнистої вени 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

іншим серцевими та 

судинними пристроями 

та імплантатами 

T82.59 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з іншими 

уточненими 

серцевими і 

судинними 

пристроями і 

імплантатами 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.6 Інфекція та запальна 

реакція, зумовлені 

протезом серцевого 

клапана 

- - 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.71 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

електронним 

серцевим 

пристроєм 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

T82.72 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

аортокоронарним 

шунтуванням і 

встановленням 

клапанних 
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класифіковані в інших 

рубриках 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.73 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані іншими 

судинними 

трансплантатами 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.74 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

центральним 

венозним 

катетером 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.75 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

катетером 

периферійних 

судин 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.76 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

хірургічно 

спричиненим 

артеріовенозним 

свищем і шунтом 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T82.77 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані з 

судинним 

катетером для 

діалізу 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

T82.7 Інфекція та запальна 

реакція, викликані 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

T82.79 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані іншими 

серцевими та 

судинними 

пристроями, 
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трансплантатами трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

імплантатами та 

трансплантатами, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.81 Кровотеча і 

гематома після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних, 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.82 Емболія і тромбоз 

після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.83 Біль після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.84 Стеноз після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.85 Судинне 

розшарування 

після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

T82.86 Аневризма після 

встановлення 

серцевих та 

судинних 

протезних 
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імплантатами та 

трансплантатами 

імплантатами і 

трансплантатами 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.8 Інші уточнені 

ускладнення, пов'язані 

з серцевими і 

судинними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T82.89 Інші уточнені 

ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

серцевих і 

судинних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T82 Ускладнення, 

пов’язані з серцевими 

та судинними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T82.9 Неуточнене 

ускладнення, пов'язане 

з серцевими та 

судинними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.0 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з сечовим (постійним) 

катетером 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.1 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими сечовими 

пристроями та 

імплантатами 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.2 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з трансплантатом 

сечового органа 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.3 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з внутрішньоматковим 

пристроєм 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

T83.4 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими протезними 

пристроями, 

- - 
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імплантатами та 

трансплантатами 

імплантатами та 

трансплантатами 

статевої системи 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.5 Інфекція та запальна 

реакція, зумовлені 

протезним пристроєм, 

імплантатом та 

трансплантатом у 

сечовій системі 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.6 Інфекція та запальна 

реакція, зумовлені 

протезним пристроєм, 

імплантатом та 

трансплантатом у 

статевому тракті 

- - 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.81 Кровотеча і 

гематома після 

встановлення 

сечостатевих 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.82 Емболія і тромбоз 

після 

встановлення 

сечостатевих 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.83 Біль після 

встановлення 

сечостатевих 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.84 Стеноз після 

встановлення 

сечостатевих 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів та 

трансплантатів 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

T83.85 Узурація 

сечостатевої сітки 

та інших 

протезних 

матеріалів 
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трансплантатами трансплантатами 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.89 Інші уточнені 

ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевих 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T83 Ускладнення, 

пов'язані з 

сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T83.9 Неуточнене 

ускладнення, пов'язане 

з сечостатевими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.0 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з внутрішнім протезом 

суглоба 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.1 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з внутрішнім 

пристроєм для фіксації 

кісток кінцівки 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.2 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з внутрішнім 

пристроєм для фіксації 

інших кісток 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.3 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими кістковими 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

T84.4 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими внутрішніми 

ортопедичними 

- - 
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пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.5 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

ендопротезуванням 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.6 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

внутрішнім фіксуючим 

приладом [будь-якої 

локалізації] 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

- - 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84.81 Кровотеча і 

гематома після 

встановлення 

ортопедичних 

протезних, 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84.82 Емболія і тромбоз 

після 

встановлення 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84.83 Біль після 

встановлення 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, T84.8 Інші ускладнення, T84.84 Стеноз після 
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пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

встановлення 

ортопедичних 

протезів, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84.85 Металоз після 

встановлення 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

встановленням 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84.89 Інші уточнені 

ускладнення після 

встановлення 

внутрішніх 

ортопедичних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T84 Ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T84.9 Неуточнене 

ускладнення, пов'язане 

з внутрішнім 

ортопедичним 

протезним пристроєм, 

імплантатом та 

трансплантатом 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.0 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з внутрішньочерепним 

шлуночковим 

(з'єднувальним) 

шунтом 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.1 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з імплантованим 

електронним 

стимулятором нервової 

системи 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.2 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

зі штучним 

кришталиком ока 

- - 
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T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.3 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з іншими очними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.4 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

з протезами та 

імплантатами молочної 

залози 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.5 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язане 

зі шлунково-кишковим 

протезним пристроєм, 

імплантатом та 

трансплантатом 

- - 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.61 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

дихальними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.62 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

слуховими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

T85.63 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

внутрішньочеревн

им катетером для 

діалізу 
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класифіковані в інших 

рубриках 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.64 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

епідуральним і 

субдуральним 

інфузійним 

катетером 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.65 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

операційним і 

шовним 

матеріалами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.6 Ускладнення 

механічного 

походження, пов'язані з 

внутрішніми 

ортопедичними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.69 Ускладнення 

механічного 

походження, 

пов'язані з 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатами, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.71 Інфекція та 

запальна реакція, 

пов'язані з 

катетером для 

перитонеального 

діалізу 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.72 Інфекція та 

запальна реакція, 

пов'язані з 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

T85.73 Інфекція та 

запальні реакції, 

викликані 

шлунково-
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пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

кишечними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.74 Інфекція та 

запальні реакції, 

викликані 

дихальними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.75 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

протезами та 

імплантатами 

молочної залози 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.76 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані очними 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.77 Інфекція та 

запальна реакція, 

викликані 

внутрішніми 

слуховими 

протезними 

пристроями, 

імплантатами і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.7 Інфекція та запальна 

реакція, пов'язані з 

іншими внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.78 Інфекція та 

запальна реакція, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.81 Інші ускладнення 

після 

встановлення 

протезних 

пристроїв нервової 

системи, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, T85.8 Інші ускладнення, T85.82 Інші ускладнення 



1028 
 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

після 

встановлення 

шлунково-

кишечних 

протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.83 Кровотеча і 

гематома після 

встановлення 

інших протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.84 Емболія і тромбоз 

після 

встановлення 

інших протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.85 Біль після 

встановлення 

інших протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.86 Стеноз після 

встановлення 

інших протезних 

пристроїв, 

імплантатів і 

трансплантатів 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

T85.8 Інші ускладнення, 

пов'язані з внутрішніми 

протезними 

пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T85.88 Інші ускладнення, 

пов'язані з 

внутрішнім 

протезним 

пристроєм, 

імплантатом та 

трансплантатом, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T85 Ускладнення, 

пов'язані з іншими 

внутрішніми 

протезними 

T85.9 Неуточнене 

ускладнення, пов'язане 

з внутрішнім 

протезним пристроєм, 

- - 
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пристроями, 

імплантатами та 

трансплантатами 

імплантатом та 

трансплантатом 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.0 Відторгнення 

трансплантата 

кісткового мозку 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.1 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата нирки 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.2 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата серця 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.3 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення серцево-

легеневого 

трансплантата 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.4 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата печінки 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.5 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

стовбурових клітин 

- - 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.81 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата 

легені 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.82 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата 

підшлункової 

залози або клітин 

Лангерганса 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

T86.83 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

кишкового 
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органів та тканин трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

трансплантата 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.84 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

кісткового 

трансплантата 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.85 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантата 

рогівки ока 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.86 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантованої 

шкіри 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.88 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення 

трансплантованих 

органів та тканин, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T86 Відмирання та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин 

T86.8 Невдала 

трансплантація та 

відторгнення та інші 

ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T86.89 Інші ускладнення 

трансплантованих 

органів та тканин, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.0 Ускладнення, пов'язані 

з реплантацією 

(частини) верхньої 

кінцівки 

- - 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.1 Ускладнення, пов'язані 

з реплантацією 

(частини) нижньої 

кінцівки 

- - 

T87 Ускладнення, T87.2 Ускладнення, пов'язані - - 
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характерні для 

реплантації та 

ампутації 

з реплантацією іншої 

частини тіла 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.3 Неврома ампутаційної 

культі 

- - 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.4 Інфекція ампутаційної 

культі 

- - 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.5 Некроз ампутаційної 

культі 

- - 

T87 Ускладнення, 

характерні для 

реплантації та 

ампутації 

T87.6 Інші та неуточнені 

ускладнення 

ампутаційної культі 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.0 Інфекція, пов'язана з 

імунізацією 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.1 Інші ускладнення, 

пов'язані з імунізацією, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.2 Шок, спричинений 

анестезією 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.3 Злоякісна гіпертермія, 

пов'язана з анестезією 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.4 Невдала чи складна 

інтубація 

T88.41 Безуспішна 

інтубація 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

T88.4 Невдала чи складна 

інтубація 

T88.42 Складна інтубація 



1032 
 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.5 Ускладнення анестезії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T88.51 Переохолодження 

після анестезії 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.5 Ускладнення анестезії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T88.52 Головний біль, 

пов'язаний з 

анастезією 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.5 Ускладнення анестезії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T88.53 Невдало 

проведена 

анестезія 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.5 Ускладнення анестезії, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

T88.59 Ускладнення 

анестезії, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.6 Анафілактичний шок 

внаслідок патологічної 

реакції на правильно 

введений та 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.7 Неуточнена 

патологічна реакція на 

лікарські засоби чи 

медикаменти 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.8 Інші уточнені 

ускладнення після 

хірургічних та 

терапевтичних 

втручань, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

T88 Інші ускладнення 

після хірургічного та 

терапевтичного 

втручання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T88.9 Ускладнення після 

хірургічних та 

терапевтичних 

втручань, неуточнене 

- - 

T89 Інші ускладнення 

після травм, не 

T89.0 Ускладнення відкритої 

рани 

T89.00 Ускладнення 

відкритої рани, 
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класифіковані в інших 

рубриках 

неуточнене 

T89 Інші ускладнення 

після травм, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T89.0 Ускладнення відкритої 

рани 

T89.01 Відкрита рана зі 

стороннім тілом (з 

інфекцією або без 

неї) 

T89 Інші ускладнення 

після травм, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T89.0 Ускладнення відкритої 

рани 

T89.02 Відкрита рана з 

інфекцією 

T89 Інші ускладнення 

після травм, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

T89.0 Ускладнення відкритої 

рани 

T89.03 Інші ускладнення 

відкритої рани 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.0 Наслідки поверхневої 

травми голови 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.1 Наслідки відкритої 

рани голови 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.2 Наслідки перелому 

черепа та кісток 

обличчя 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.3 Наслідки травми 

черепних нервів 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.4 Наслідки травми ока та 

очної ямки 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.5 Наслідки 

внутрішньочерепної 

травми 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.8 Наслідки інших 

уточнених травм 

голови 

- - 

T90 Наслідки травми 

голови 

T90.9 Наслідки неуточненої 

травми голови 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.0 Наслідки поверхневої 

травми та відкритої 

рани шиї та тулуба 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.1 Наслідки перелому 

хребта 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.2 Наслідки іншого 

перелому кісток 

грудної клітки та таза 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.3 Наслідки травми 

спинного мозку 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.4 Наслідки травми 

внутрішньогрудних 

органів 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.5 Наслідки травми 

внутрішньочеревних та 

тазових органів 

- - 

T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.8 Наслідки інших 

уточнених травм шиї та 

тулуба 

- - 
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T91 Наслідки травми шиї 

та тулуба 

T91.9 Наслідки неуточненої 

травми шиї та тулуба 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.0 Наслідки відкритої 

рани верхньої кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.1 Наслідки перелому 

верхньої кінцівки, за 

винятком зап'ястка та 

кисті 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.2 Наслідки перелому на 

рівні зап'ястка та кисті 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.3 Наслідки вивиху, 

розтягнення та 

перенапруження 

верхньої кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.4 Наслідки травми нерва 

верхньої кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.5 Наслідки травми м'яза 

та сухожилка верхньої 

кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.6 Наслідки 

роздавлювання та 

травматичної ампутації 

верхньої кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.8 Наслідки іншої 

уточненої травми 

верхньої кінцівки 

- - 

T92 Наслідки травми 

верхньої кінцівки 

T92.9 Наслідки неуточненої 

травми верхньої 

кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.0 Наслідки відкритої 

рани нижньої кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.1 Наслідки перелому 

стегнової кістки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.2 Наслідки інших 

переломів нижньої 

кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.3 Наслідки вивиху, 

розтягнення та 

перенапруження 

нижньої кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.4 Наслідки травми нерва 

нижньої кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.5 Наслідки травми м'яза 

та сухожилка нижньої 

кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.6 Наслідки 

роздавлювання та 

травматичної ампутації 

нижньої кінцівки 

- - 

T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.8 Наслідки інших 

уточнених травм 

нижньої кінцівки 

- - 
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T93 Наслідки травми 

нижньої кінцівки 

T93.9 Наслідки неуточненої 

травми нижньої 

кінцівки 

- - 

T94 Наслідки травм 

багатьох та 

неуточнених ділянок 

тіла 

T94.0 Наслідки травм 

декількох ділянок тіла 

- - 

T94 Наслідки травм 

багатьох та 

неуточнених ділянок 

тіла 

T94.1 Наслідки травм 

неуточненої локалізації 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.0 Наслідки опіку та 

обмороження голови та 

шиї 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.1 Наслідки опіку та 

обмороження тулуба 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.2 Наслідки опіку та 

обмороження верхньої 

кінцівки 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.3 Наслідки опіку та 

обмороження нижньої 

кінцівки 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.4 Наслідки опіку, 

класифіковані в 

залежності від площі 

ураженої поверхні тіла 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.8 Наслідки інших 

уточнених опіків та 

обмороження 

- - 

T95 Наслідки опіків та 

обморожень 

T95.9 Наслідки неуточненого 

опіку та обмороження 

- - 

T96 Наслідки отруєння 

лікарськими засобами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами 

- - - - 

T97 Наслідки токсичного 

впливу речовин, 

переважно 

немедичного 

призначення 

- - - - 

T98 Наслідки впливу 

інших та неуточнених 

зовнішніх причин 

T98.0 Наслідки впливу 

стороннього тіла, що 

потрапило через 

природний отвір тіла 

- - 

T98 Наслідки впливу 

інших та неуточнених 

зовнішніх причин 

T98.1 Наслідки впливу інших 

та неуточнених 

зовнішніх причин 

- - 

T98 Наслідки впливу 

інших та неуточнених 

зовнішніх причин 

T98.2 Наслідки деяких ранніх 

ускладнень травми 

- - 

T98 Наслідки впливу T98.3 Наслідки ускладнень - - 



1036 
 

інших та неуточнених 

зовнішніх причин 

після хірургічних та 

терапевтичних 

втручань, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.00 Австралійські 

правила 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.01 Союз регбі 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.02 Ліга регбі 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.03 Регбі, неуточнене 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.04 Футбол 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.05 Тач-футбол 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.08 Інші уточнені 

види футболу 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.0 Футбол U50.09 Футбол, 

неуточнений 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.1 Баскетбол - - 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.2 Гандбол, командний - - 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.3 Нетбол U50.30 У залі 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.3 Нетбол U50.39 Нетбол, інший та 

неуточнений 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.4 Корфбол - - 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.5 Волейбол - - 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.8 Інша уточнена 

командна спортивна 

гра з м'ячем 

- - 

U50 Командна спортивна 

гра з м'ячем 

U50.9 Неуточнена командна 

спортивна гра з м'ячем 

- - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.0 Бейсбол - - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.1 Крикет - - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.2 Хокей U51.20 Лід 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.2 Хокей U51.21 Вуличний м'яч 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

U51.2 Хокей U51.22 Майданчик 
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ключкою 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.2 Хокей U51.23 Помост 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.2 Хокей U51.28 Інший уточнений 

вид хокею 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.2 Хокей U51.29 Хокей, 

неуточнений 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.3 Софтбол - - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.4 Бейсбол для маленьких 

дітей 

- - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.8 Інша уточнена 

командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

- - 

U51 Командна спортивна 

гра з битою або 

ключкою 

U51.9 Неуточнена командна 

спортивна гра з битою 

або ключкою 

- - 

U52 Командні водні види 

спорту 

U52.0 Синхронне плавання - - 

U52 Командні водні види 

спорту 

U52.1 Водне поло - - 

U52 Командні водні види 

спорту 

U52.8 Інший уточнений 

командний водний вид 

спорту 

- - 

U52 Командні водні види 

спорту 

U52.9 Неуточнений 

командний водний вид 

спорту 

- - 

U53 Човновий спорт U53.0 Гребля на каное - - 

U53 Човновий спорт U53.1 Катання на водних 

мотоциклах 

- - 

U53 Човновий спорт U53.2 Каякінг - - 

U53 Човновий спорт U53.3 Гонки на моторних 

човнах 

- - 

U53 Човновий спорт U53.4 Академічне веслування 

та веслування 

- - 

U53 Човновий спорт U53.5 Серфінг на човні - - 

U53 Човновий спорт U53.6 Яхтинг та вітрильний 

спорт 

- - 

U53 Човновий спорт U53.7 Катання на водних 

лижах по хвилях 

- - 

U53 Човновий спорт U53.8 Інший уточнений 

човновий спорт 

- - 

U53 Човновий спорт U53.9 Неуточнений човновий 

спорт 

- - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.0 Пірнання U54.00 Зі скелі 
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U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.0 Пірнання U54.01 З трампліну 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.0 Пірнання U54.02 З вежі 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.0 Пірнання U54.08 Інше уточнене 

пірнання 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.0 Пірнання U54.09 Пірнання, 

неуточнене 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.1 Риболовля U54.10 Риболовля зі скелі 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.1 Риболовля U54.18 Інша уточнена 

риболовля 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.1 Риболовля U54.19 Риболовля, 

неуточнена 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.2 Підводне плавання з 

аквалангом 

- - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.3 Сноркелінг - - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.4 Серфінг та лежачий 

серфінг 

- - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.5 Плавання U54.50 Спортивне 

плавання 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.5 Плавання U54.51 Оздоровче 

плавання 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.5 Плавання U54.59 Плавання, 

неуточнене 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.6 Водні лижі U54.60 Стрибки на 

водних лижах 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.6 Водні лижі U54.61 Вейкбордінг 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.6 Водні лижі U54.68 Інші уточнені 

водні лижі 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.6 Водні лижі U54.69 Водні лижі, 

неуточнені 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.7 Віндсерфінг - - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.8 Інші уточнені 

індивідуальні водні 

види спорту 

- - 

U54 Індивідуальні водні 

види спорту 

U54.9 Неуточнений 

індивідуальний водний 

вид спорту 

- - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.0 Бобслей - - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.1 Ковзанярський спорт та 

спортивні танці на 

льоду 

- - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.20 Гірськолижний 

спорт та 

швидкісний спуск 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.21 Північні лижні 

перегони без 
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дороги 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.22 Фристайл 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.23 Стрибки на лижах 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.28 Інші уточнені 

види лижного 

спорту 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.2 Лижний спорт U55.29 Лижний спорт, 

неуточнений 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.3 Їзда на снігоходах - - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.4 Сноубордінг - - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.5 Швидкісний біг на 

ковзанах 

- - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.6 Тобоган - - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.7 Керлінг - - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.8 Інші уточнені види 

спорту на льоду та на 

снігу 

- - 

U55 Види спорту на льоду 

та на снігу 

U55.9 Неуточнений вид 

спорту на льоду та на 

снігу 

- - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.0 Аеробіка та ритмічна 

гімнастика 

U56.00 Аеробіка 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.0 Аеробіка та ритмічна 

гімнастика 

U56.01 Ритмічна 

гімнастика 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.1 Біг підтюпцем та біг - - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.2 Ходьба - - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.30 Біг з подоланням 

перешкод 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.31 Біг на короткі та 

середні дистанції 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.32 Біг на довгі 

дистанції 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.33 Стрибки у висоту 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.34 Стрибки у 

довжину 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.35 Стрибки з 

жердиною 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.36 Потрійний 

стрибок з розбігу 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.37 Змагання з 

метання 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.38 Інші уточнені 

змагання з легкої 
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атлетики 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.3 Змагання з легкої 

атлетики 

U56.39 Змагання з легкої 

атлетики, 

неуточнене 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.4 Ходьба, змагальна - - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.5 Марафонський біг - - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.8 Інші уточнені 

індивідуальні атлетичні 

заняття 

- - 

U56 Індивідуальні 

атлетичні заняття 

U56.9 Неуточнене 

індивідуальне 

атлетичне заняття 

- - 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.00 На гімнастичній 

колоді 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.01 Вільні вправи 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.02 На високому 

турніку 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.03 На паралельних 

брусах 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.04 На кільцях 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.05 На гімнастичному 

коні 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.06 На батуті та міні-

батуті 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.07 Опорний стрибок 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.08 Інші уточнені 

гімнастичні 

вправи 

U57 Акробатика U57.0 Гімнастика U57.09 Гімнастичні 

вправи, неуточнені 

U57 Акробатика U57.8 Інші уточнені види 

акробатичного спорту 

- - 

U57 Акробатика U57.9 Неуточнений вид 

акробатичного спорту 

- - 

U58 Спортивно-художні 

заняття 

U58.0 Танці - - 

U58 Спортивно-художні 

заняття 

U58.8 Інші уточнені 

спортивно-художні 

заняття 

- - 

U58 Спортивно-художні 

заняття 

U58.9 Неуточнене спортивно-

художнє заняття 

- - 

U59 Ракеткові види спорту U59.0 Бадмінтон - - 

U59 Ракеткові види спорту U59.1 Ракетбол - - 

U59 Ракеткові види спорту U59.2 Сквош - - 

U59 Ракеткові види спорту U59.3 Настільний теніс та 

пінг-понг 

- - 

U59 Ракеткові види спорту U59.4 Теніс - - 

U59 Ракеткові види спорту U59.8 Інші уточнені ракеткові 

види спорту 

- - 
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U59 Ракеткові види спорту U59.9 Неуточнений 

ракетковий вид спорту 

- - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.0 Стрільба з лука - - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.1 Більярд, пул та снукер - - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.2 Боулінг U60.20 Боулінг на траві 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.2 Боулінг U60.21 Боулінг з 

кегельбаном-

автоматом 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.2 Боулінг U60.22 Боулінг у 

приміщенні 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.2 Боулінг U60.29 Боулінг, інший та 

неуточнений 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.3 Крокет - - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.4 Дартс - - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.5 Гольф - - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.6 Стрільба з 

вогнепальної зброї 

- - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.8 Інший стрілецький 

спорт та змагання, яке 

передбачає влучення у 

ціль 

- - 

U60 Стрілецький спорт та 

спортивне змагання, 

яке передбачає 

влучення у ціль 

U60.9 Неуточнений 

стрілецький спорт та 

змагання, яке 

передбачає влучення у 

ціль 

- - 

U61 Контактні види спорту U61.0 Айкідо - - 
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U61 Контактні види спорту U61.1 Бокс - - 

U61 Контактні види спорту U61.2 Фехтування - - 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.30 Дзюдо 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.31 Джиу-джитсу 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.32 Карате 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.33 Кендо 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.34 Кікбоксінг 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.35 Кунг-фу 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.36 Тхеквондо 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.38 Інші уточнені 

бойові мистецтва 

U61 Контактні види спорту U61.3 Бойові мистецтва U61.39 Бойові мистецтва, 

неуточнені 

U61 Контактні види спорту U61.4 Спортивна боротьба U61.40 Вільна боротьба 

U61 Контактні види спорту U61.4 Спортивна боротьба U61.41 Греко-римська 

боротьба 

U61 Контактні види спорту U61.4 Спортивна боротьба U61.42 Професійний 

реслінг 

U61 Контактні види спорту U61.4 Спортивна боротьба U61.48 Інші уточнені 

види боротьби 

U61 Контактні види спорту U61.4 Спортивна боротьба U61.49 Боротьба, 

неуточнена 

U61 Контактні види спорту U61.5 Навчання з 

самооборони 

- - 

U61 Контактні види спорту U61.8 Інші уточнені 

контактні види спорту 

- - 

U61 Контактні види спорту U61.9 Неуточнений 

контактний вид спорту 

- - 

U62 Силові види спорту U62.0 Пауерліфтинг - - 

U62 Силові види спорту U62.1 Важка атлетика - - 

U62 Силові види спорту U62.3 Силова підготовка та 

бодібілдинг 

- - 

U62 Силові види спорту U62.4 Рубання дерев - - 

U62 Силові види спорту U62.5 Спилювання дерев - - 

U62 Силові види спорту U62.8 Інші уточнені силові 

види спорту 

- - 

U62 Силові види спорту U62.9 Неуточнений силовий 

вид спорту 

- - 

U63 Кінний спорт U63.0 Змагання з верхової 

їзди 

U63.01 Виїздка 

U63 Кінний спорт U63.0 Змагання з верхової 

їзди 

U63.02 Конкур 

U63 Кінний спорт U63.0 Змагання з верхової 

їзди 

U63.03 Стипль-чез та 

кінне триборство 

U63 Кінний спорт U63.0 Змагання з верхової 

їзди 

U63.08 Інші уточнені 

змагання з 

верхової їзди 

U63 Кінний спорт U63.0 Змагання з верхової 

їзди 

U63.09 Змагання з 

верхової їзди, 

неуточнене 
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U63 Кінний спорт U63.1 Кінні пробіги - - 

U63 Кінний спорт U63.2 Поло та полокрос - - 

U63 Кінний спорт U63.3 Змагання з кінних 

перегонів 

U63.31 Кінні перегони 

U63 Кінний спорт U63.3 Змагання з кінних 

перегонів 

U63.32 Кінні перегони з 

перешкодами 

U63 Кінний спорт U63.4 Родео - - 

U63 Кінний спорт U63.5 Їзда верхи певним 

маршрутом 

- - 

U63 Кінний спорт U63.6 Біг риссю та скачки в 

упряжках 

- - 

U63 Кінний спорт U63.8 Інші уточнені види 

кінного спорту 

- - 

U63 Кінний спорт U63.9 Неуточнений вид 

кінного спорту 

- - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.0 Дюльфер та спуск по 

мотузці 

- - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.1 Піший похід - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.2 Альпінізм - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.3 Спортивне 

орієнтування на 

місцевості та рогейн 

- - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.4 Рафтинг - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.5 Сплав гірською річкою - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.6 Скелелазіння - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.7 Банджі-джампінг - - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.8 Інші уточнені 

екстремальні види 

спорту 

- - 

U64 Екстремальні види 

спорту 

U64.9 Неуточнений 

екстремальний вид 

спорту 

- - 

U65 Моторні види спорту U65.0 Їзда на всюдиходах 

(ВДХ) 

- - 

U65 Моторні види спорту U65.1 Їзда на мотоциклах - - 

U65 Моторні види спорту U65.2 Перегони на легкових 

автомобілях 

- - 

U65 Моторні види спорту U65.3 Картинг - - 

U65 Моторні види спорту U65.8 Інші уточнені моторні 

види спорту 

- - 

U65 Моторні види спорту U65.9 Неуточнений моторний 

вид спорту 

- - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.0 Велоспорт U66.00 ВМХ 

U66 Немоторні види U66.0 Велоспорт U66.01 Гірський 
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спорту 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.0 Велоспорт U66.02 Шосейні 

велоперегони 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.0 Велоспорт U66.03 Велотрекові 

перегони 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.0 Велоспорт U66.08 Інші уточнені 

види велоспорту 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.0 Велоспорт U66.09 Велоспорт, 

неуточнений 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.1 Однорядні роликові 

ковзани 

- - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.2 Роликові ковзани - - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.3 Скейтбординг - - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.4 Їзда на самокаті U66.40 Їзда на складаному 

безмоторному 

самокаті 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.4 Їзда на самокаті U66.49 Їзда на іншому та 

неуточненому 

безмоторному 

самокаті 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.5 Катання на колісних 

човнах з вітрилами по 

твердій поверхні 

- - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.8 Інші уточнені 

немоторні види спорту 

- - 

U66 Немоторні види 

спорту 

U66.9 Неуточнений 

немоторний вид спорту 

- - 

U67 Багатоборство U67.0 Біатлон, зима - - 

U67 Багатоборство U67.1 Десятиборство - - 

U67 Багатоборство U67.2 Семиборство - - 

U67 Багатоборство U67.3 Сучасне п'ятиборство - - 

U67 Багатоборство U67.4 Тріатлон U67.40 Змагання з їзди на 

велосипеді 

U67 Багатоборство U67.4 Тріатлон U67.41 Змагання з бігу 

U67 Багатоборство U67.4 Тріатлон U67.42 Змагання з 

плавання 

U67 Багатоборство U67.4 Тріатлон U67.49 Неуточнений вид 

змагання 

U67 Багатоборство U67.8 Інше уточнене 

багатоборство 

- - 

U67 Багатоборство U67.9 Неуточнене 

багатоборство 

- - 

U68 Повітряні види спорту U68.1 Фігурні польоти - - 

U68 Повітряні види спорту U68.2 Планерний спорт - - 

U68 Повітряні види спорту U68.3 Дельтапланеризм - - 

U68 Повітряні види спорту U68.4 Парашутний спорт та 

затяжні стрибки з 

парашутом 

- - 

U68 Повітряні види спорту U68.5 Парапланеризм та - - 



1045 
 

парасейлінг 

U68 Повітряні види спорту U68.6 Польоти на повітряній 

кулі 

- - 

U68 Повітряні види спорту U68.8 Інші уточнені повітряні 

види спорту 

- - 

U68 Повітряні види спорту U68.9 Неуточнений 

повітряний вид спорту 

- - 

U69 Інші шкільні 

спортивно-оздоровчі 

заходи 

U69.0 Уроки фізичної 

культури у школі 

- - 

U69 Інші шкільні 

спортивно-оздоровчі 

заходи 

U69.8 Інші уточнені шкільні 

спортивно-оздоровчі 

заходи 

- - 

U69 Інші шкільні 

спортивно-оздоровчі 

заходи 

U69.9 Неуточнені шкільні 

спортивно-оздоровчі 

заходи 

- - 

U70 Інші уточнені види 

спорту та виконання 

вправ 

U70.0 Спортивні заняття з 

використанням 

спортивного 

обладнання, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

U70 Інші уточнені види 

спорту та виконання 

вправ 

U70.8 Інші уточнені 

спортивні заняття з 

використанням 

спортивного 

обладнання 

- - 

U71 Неуточнені види 

спорту та виконання 

вправ 

- - - - 

U72 Види дозвілля, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - - - 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.00 Сільське, лісне та 

рибне 

господарство 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.01 Гірничодобувна 

промисловість 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.02 Промислове 

виробництво 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.03 Будівництво 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.04 Оптова та 

роздрібна торгівля 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.05 Транспортні 

послуги та 

зберігання 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.06 Державне 

управління та 

захист 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.07 Послуги з охорони 

здоров'я 
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U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.08 Інші уточнені 

види оплачуваної 

роботи 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.0 Під час виконання 

роботи за гроші 

U73.09 Види оплачуваної 

роботи, 

неуточнені 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.1 Під час виконання 

інших видів робіт 

- - 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.2 Під час відпочинку, 

сну, прийому їжі або 

виконання інших 

життєвих завдань 

- - 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.8 Під час іншої уточненої 

фізичної активності 

- - 

U73 Під час інших 

фізичних занять 

U73.9 Під час неуточненої 

фізичної активності 

- - 

U90 Внутрішньолікарняні 

інфекції 

U90.0 Внутрішньолікарняна 

бактеріємія 

Staphylococcus aureus 

- - 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.00 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

неуточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.01 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, на ногах 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.02 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликова 

дошка 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

V00.03 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 



1047 
 

пішоходів не дорожній нещасний 

випадок 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликові 

ковзани 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.04 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.05 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.06 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.07 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

V00.08 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 
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випадок пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, дитяча 

коляска 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

не дорожній нещасний 

випадок 

V00.09 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, не 

дорожній 

нещасний 

випадок, інший 

уточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.10 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

неуточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.11 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, на ногах 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.12 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликова 

дошка 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

V00.13 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 
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випадок пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликові 

ковзани 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.14 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.15 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.16 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.17 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.18 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 
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пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, дитяча 

коляска 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

дорожній нещасний 

випадок 

V00.19 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

дорожній 

нещасний 

випадок, інший 

уточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.90 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

неуточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.91 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, на ногах 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.92 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликова 
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дошка 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.93 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, роликові 

ковзани 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.94 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.95 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, самокат, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.96 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

моторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

V00.97 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 
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пішоходів неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, 

інвалідний візок, 

немоторизований 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.98 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, дитяча 

коляска 

V00 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

засобом пересування 

пішоходів 

V00.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з засобом 

пересування пішоходів, 

неуточнений дорожній 

чи не дорожній 

нещасний випадок 

V00.99 Пішохід, 

травмований при 

зіткненні з 

засобом 

пересування 

пішоходів, 

неуточнений 

дорожній чи не 

дорожній 

нещасний 

випадок, інший 

уточнений засіб 

пересування 

пішоходів 

V01 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом 

V01.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом, Не 

дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V01 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом 

V01.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом, Дорожні 

нещасні випадки 

- - 

V01 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом 

V01.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

велосипедом, 

Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V02 Пішохід, травмований V02.0 Пішохід, травмований - - 
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при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

, Не дорожні нещасні 

випадки 

V02 Пішохід, травмований 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

V02.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

, Дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V02 Пішохід, травмований 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

V02.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

, Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V03 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V03.0 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Не дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V03 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V03.1 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V03 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V03.9 Пішохід травмований 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V04 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V04.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Не 

дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V04 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

V04.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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чи автобусом чи автобусом, Дорожні 

нещасні випадки 

V04 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V04.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V05 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V05.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Не дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V05 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V05.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V05 Пішохід, травмований 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V05.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V06 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V06.0 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Не дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V06 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V06.1 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Дорожні нещасні 

випадки 

- - 

V06 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V06.9 Пішохід, травмований 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Нещасний випадок, 

неуточнений як 

дорожній або не 

дорожній 

- - 

V09 Пішохід, травмований 

при інших та 

V09.0 Пішохід, травмований 

внаслідок не 

- - 
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неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

дорожнього нещасного 

випадку, пов'язаного з 

іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами 

V09 Пішохід, травмований 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V09.1 Пішохід, травмований 

внаслідок неуточненого 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V09 Пішохід, травмований 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V09.2 Пішохід, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку, 

пов'язаного з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами 

- - 

V09 Пішохід, травмований 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V09.3 Пішохід, травмований 

внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V09 Пішохід, травмований 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V09.9 Пішохід, травмований 

внаслідок неуточненого 

транспортного 

нещасного випадку 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

- - 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки чи висадки 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V10 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V10.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

- - 
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Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки чи висадки 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V11 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом 

V11.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

велосипедом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

- - 
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нещасного випадку 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки чи висадки 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V12 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V12.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

- - 
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Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки чи висадки 

- - 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V13.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

- - 
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'пікап' або фургоном 'пікап' або фургоном, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V13 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V13.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

V14.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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чи автобусом чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки чи висадки 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V14 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V14.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V15 Велосипедист, V15.2 Велосипедист, - - 
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травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки чи висадки 

- - 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V15 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V15.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки чи висадки 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V16 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V16.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

- - 
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випадку 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.0 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.1 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.2 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.3 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки чи висадки 

- - 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.4 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.5 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

- - 
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випадку 

V17 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V17.9 Велосипедист, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.0 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.1 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.2 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.3 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки чи висадки 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.4 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист-водій, 

травмований внаслідок 

- - 
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дорожнього нещасного 

випадку 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.5 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V18 Велосипедист, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V18.9 Велосипедист, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.0 Велосипедист-водій, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.1 Велосипедист-пасажир, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.2 Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

V19.3 Велосипедист [будь-

який], травмований 

внаслідок неуточненого 

не дорожнього 

- - 
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нещасних випадках нещасного випадку 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.4 Велосипедист-водій, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.5 Велосипедист-пасажир, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.6 Велосипедист без 

додаткового уточнення, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.8 Велосипедист [будь-

який], травмований 

внаслідок інших 

уточнених дорожніх 

нещасних випадків 

- - 

V19 Велосипедист, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V19.9 Велосипедист [будь-

який], травмований 

внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 



1068 
 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

V20.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 
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травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

V20.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 
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Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V20.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

V20.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 
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нещасного випадку травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V20.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V20.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V20.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V20.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 
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V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V20.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

V20.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 
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Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 
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їзди не на дорогах 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V20.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V20.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

V21.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 
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нещасного випадку внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

V21.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 
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Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 
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мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

V21.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V21.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V21.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

V21.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 
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посадки або висадки під час посадки 

або висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V21.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V21.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Інший уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V21.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

V21.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

V21.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 
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велосипедом велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 
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V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

V21.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

V21.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 
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велосипедом велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом 

V21.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V21.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 
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мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V22.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V22.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 
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V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V22.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V22.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V22.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V22.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, V22.4 Мотоцикліст, V22.40 Мотоцикліст, 
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травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 
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V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

V22.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

V22.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 
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триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

V22.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

V22.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 
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моторним 

транспортним засобом 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

V22.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

V22.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 
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триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V22.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V22.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

V23.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

V23.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 
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автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V23.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V23.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 
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'пікап' або фургоном 'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

V23.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

V23.21 Мотоцикліст, 

травмований при 
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зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V23.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V23.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V23.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V23.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V23.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V23.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

V23.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

V23.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 
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автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 
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переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

V23.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 
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травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

V23.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

V23.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 
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вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V23 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V23.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V23.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 
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моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V24.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V24.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V24.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V24.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V24.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V24.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V24.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, V24.4 Мотоцикліст, V24.41 Мотоцикліст, 
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травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

V24.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

V24.49 Мотоцикліст, 

травмований при 
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зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

V24.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

V24.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 
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вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

V24.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 



1120 
 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

V24.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

V24.98 Мотоцикліст, 

травмований при 
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зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V24 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V24.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V24.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

V25.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

V25.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 
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іншим залізничним 

транспортним засобом 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V25.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V25.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 
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транспортним засобом транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

V25.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 
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Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

V25.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V25.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V25.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 
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транспортним засобом транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V25.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V25.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V25.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 
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висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V25.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V25.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V25.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 
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внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 
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травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 



1132 
 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V25 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V25.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V25.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 
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мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

V26.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

V26.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 
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немоторним 

транспортним засобом 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

V26.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 
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нещасного випадку травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

V26.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V26.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V26.30 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V26.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

V26.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

V26.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 
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немоторним 

транспортним засобом 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V26.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V26.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

V26.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

V26.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 
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транспортним засобом транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

V26.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

водій, 
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випадку травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.51 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 
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V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V26 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V26.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V26.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V26 Мотоцикліст, V26.9 Мотоцикліст, V26.99 Мотоцикліст, 



1143 
 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

травмований при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.00 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.01 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

V27.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

V27.02 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 
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об'єктом об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.08 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.0 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.09 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.10 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.11 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.12 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.18 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 



1146 
 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.1 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.19 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.20 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.21 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 
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їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.22 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.28 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.2 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V27.29 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

V27.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

V27.30 Мотоцикліст, 

травмований при 
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зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V27.31 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V27.32 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V27.38 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.3 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Особа, 

V27.39 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 
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травмована під час 

посадки або висадки 

об'єктом , Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.40 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.41 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.42 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.48 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.4 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.49 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.50 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

V27.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

V27.51 Мотоцикліст, 

травмований при 
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зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.52 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.58 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.5 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст-пасажир, 

V27.59 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 
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травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.90 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.91 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

V27.92 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 
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дорожнього нещасного 

випадку 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.98 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V27 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V27.9 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом , Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V27.99 Мотоцикліст, 

травмований при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом , 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.0 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.00 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.0 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.01 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.0 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.02 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.0 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.08 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.0 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.09 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.1 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.10 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.1 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.11 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.1 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.12 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.1 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.18 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.1 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.19 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.2 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.20 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.2 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.21 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.2 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.22 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.2 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.2 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V28.29 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.3 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V28.30 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 
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велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.3 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V28.31 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.3 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V28.32 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.3 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V28.38 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.3 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V28.39 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Неуточнений 

мотоцикл 
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V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.4 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.40 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.4 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.41 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.4 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.42 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 
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їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.4 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.48 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.4 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.49 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.5 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.50 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

V28.5 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

V28.51 Мотоцикліст, 

травмований 
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внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.5 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.52 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.5 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.58 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

V28.5 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

V28.59 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 
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транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

нещасного випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст-

пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.9 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.90 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Моторолер, мопед 

або 

моторизований 

велосипед 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.9 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.91 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

V28.9 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

V28.92 Мотоцикліст, 

травмований 
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внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Мотоцикл, 

розроблений 

переважно для 

їзди не на дорогах 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.9 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.98 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, Інший 

уточнений 

мотоцикл 

V28 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V28.9 Мотоцикліст, 

травмований внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Мотоцикліст 

без додаткового 

уточнення, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V28.99 Мотоцикліст, 

травмований 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Мотоцикліст без 

додаткового 

уточнення, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Неуточнений 

мотоцикл 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

V29.0 Мотоцикліст-водій, 

травмований при 

- - 
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інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.1 Мотоцикліст-пасажир, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.2 Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.3 Мотоцикліст [будь-

який], травмований 

внаслідок неуточненого 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.4 Мотоцикліст-водій, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.5 Мотоцикліст-пасажир, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

V29.6 Мотоцикліст без 

додаткового уточнення, 

травмований при 

зіткненні з іншими та 

- - 
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нещасних випадках неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.8 Мотоцикліст [будь-

який], травмований 

внаслідок інших 

уточнених дорожніх 

нещасних випадків 

- - 

V29 Мотоцикліст, 

травмований при 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V29.9 Мотоцикліст [будь-

який], травмований 

внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V30.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

- - 
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нещасного випадку 

V30 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V30.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V31.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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V31 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V31.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась 

всередині триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V32.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V32 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V32.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

- - 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

V33.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

- - 
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триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V33 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V33.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

- - 
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триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V34.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V34.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V34 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V34.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

V35.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

- - 
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травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

V35.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

- - 
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травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V35 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V35.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

V36.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

- - 
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транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V36.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V36 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V36.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась всередині 

триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V37.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

V37.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

- - 
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травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V37 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V37.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась 

всередині триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

- - 
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травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.0 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.1 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.2 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.3 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

- - 
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нещасного випадку 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.4 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.5 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.6 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V38.7 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V38 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

V38.9 Особа, яка знаходилася 

в триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

- - 
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нещасного випадку 

без зіткнення 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась 

всередині триколісного 

моторного 

транспортного засобу, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.0 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.1 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.2 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.3 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

неуточненого не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

V39.4 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

- - 
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моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.5 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.6 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.8 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

дорожніх нещасних 

випадків 

- - 

V39 Особа, яка 

знаходилася в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V39.9 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в 

триколісному 

моторному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

V40.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 
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V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

V40.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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або твариною Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 
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травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

V40.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 
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випадку транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

V40.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V40.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 



1194 
 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V40.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

V40.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з пішоходом 

або твариною 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V40.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V40.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V40.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

V40.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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посадки або висадки пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V40.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 
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V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

V40.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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дорожнього нещасного 

випадку 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V40.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 
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засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

V40.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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або твариною без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 
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уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V40.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V40.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 
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чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V41.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

V41.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з 

велосипедом 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 
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V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V41.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка V41.3 Особа, яка знаходилася V41.30 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V41.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

V41.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V41.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V41.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V41.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V41.43 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V41.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

інший уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V41.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, травмована 

під час посадки 

або висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V41.51 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 
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внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 
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автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

V41.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

V41.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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велосипедом травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

зіткненні з 

велосипедом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V41.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V41.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

V41.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 
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внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V41.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V41.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

V41.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа, яка 
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внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V41.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V41.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V41.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, 

Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 
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травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

V42.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 
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травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка V42.2 Особа, яка знаходилася V42.28 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

V42.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 
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травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V42.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

V42.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

V42.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V42.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V42.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

V42.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V42.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V42.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V42.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 
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посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V42.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

V42.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 
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дорожнього нещасного 

випадку 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка V42.7 Особа, яка знаходилася V42.79 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

V42.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 
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випадку знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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Пасажирський 

міні-фургон 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V42.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V42.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V43.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 



1242 
 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 
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V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

V43.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 
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легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

V43.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 
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'пікап' або фургоном Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 
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[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

V43.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

V43.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 
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знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V43.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 
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фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 
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висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V43.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 
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травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

V43.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 



1255 
 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка V43.6 Особа, яка знаходилася V43.60 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V43.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

V43.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

V43.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V43.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

V43.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 
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'пікап' або фургоном Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

V43.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 
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випадку знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V43.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V43.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або 

фургоном, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V44.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

V44.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 



1265 
 

транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V44.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V44.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

V44.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 
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[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

V44.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 
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знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 
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нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V44.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 
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травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 
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V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V44.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V44.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V44.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V44.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 



1276 
 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V44.62 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 
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[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V44.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V44.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 
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внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V44.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V44.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

V44.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V44.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 
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травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V44.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V44.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V44 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V44.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

V44.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа 
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легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

V45.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 
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транспортним засобом Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

V45.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

V45.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 
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транспортним засобом Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

V45.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

V45.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V45.22 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

V45.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

V45.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 
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нещасного випадку знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V45.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V45.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V45.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V45.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

V45.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V45.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V45.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

V45.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 
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нещасного випадку транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 



1295 
 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 
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засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V45.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

V45.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 
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дорожнього нещасного 

випадку 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

V45.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V45.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

V45.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 
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випадку знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V45 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V45.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V45.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом 

чи іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V46.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

V46.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 
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внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 
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внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 
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уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

V46.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 
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травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка V46.3 Особа, яка знаходилася V46.31 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

V46.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V46.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 
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легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 
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травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V46.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V46.51 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

V46.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 
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транспортним засобом Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 
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травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V46.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 
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внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

V46.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 
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транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 
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V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

V46.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 
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травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V46 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V46.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V46.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним 

засобом, Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.01 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V47.03 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.08 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

V47.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 
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травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.11 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

V47.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 
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об'єктом травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

V47.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

V47.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 
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зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка V47.2 Особа, яка знаходилася V47.23 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

V47.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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або стаціонарним 

об'єктом 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V47.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V47.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V47.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 
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висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V47.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V47.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V47.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

V47.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

V47.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 
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або стаціонарним 

об'єктом 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 
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неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 



1334 
 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 
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легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 
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внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.78 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

V47.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 
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транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 
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чотириколісний 

автомобіль 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

V47.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 
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травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V47 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V47.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V47.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.00 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка V48.0 Особа, яка знаходилася V48.01 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.02 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.03 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

V48.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V48.08 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.0 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.09 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.10 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка V48.1 Особа, яка знаходилася V48.11 Особа, яка 
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знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.12 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.13 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 
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міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.18 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.1 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.19 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.20 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 
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транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.21 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.22 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

V48.23 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 
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без зіткнення знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.28 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.2 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.29 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.30 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.31 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

V48.32 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 



1347 
 

нещасного випадку 

без зіткнення 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.33 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.38 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 
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автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.3 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V48.39 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V48.40 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

V48.41 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 
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без зіткнення травмована під час 

посадки або висадки 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V48.42 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V48.43 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V48.48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, інший 
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уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.4 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V48.49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або 

висадки, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.50 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.51 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 
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автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.52 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.53 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.58 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 
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[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.5 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.59 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.60 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.61 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 
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чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.62 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.63 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.68 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.6 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.69 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Пасажир, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.70 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

V48.71 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 
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випадку яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.72 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 

мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.73 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

V48.78 Особа, яка 

знаходилася в 
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легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.7 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.79 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

V48.90 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 
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випадку уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, седан 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.91 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Всюдихідний 

чотириколісний 

автомобіль 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.92 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Чотириколісні 
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мотоцикли 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.93 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

Пасажирський 

міні-фургон 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V48.98 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, інший 

уточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V48 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V48.9 Особа, яка знаходилася 

в легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

V48.99 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 
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без зіткнення додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

транспортного 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому 

автомобілі, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

неуточнений 

легковий 

автомобіль 

[легковик] 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.0 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.1 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.2 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.3 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

неуточненого не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.4 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.5 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.6 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.8 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

V49 Особа, яка 

знаходилася в 

легковому автомобілі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V49.9 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

легковому автомобілі, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V50 Особа, яка V50.1 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

- - 
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випадку 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V50 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V50.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

V51.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

- - 
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велосипедом не дорожнього 

нещасного випадку 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V51 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V51.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

V52.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

- - 
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триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

V52.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

- - 
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вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V52 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V52.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V53 Особа, яка V53.2 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

V53.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

- - 
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'пікап' або фургоном внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V53 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V53.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

V54.0 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.1 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.2 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.3 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V54.4 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

- - 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

травмована під час 

посадки або висадки 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.5 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.6 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.7 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V54 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V54.9 Особа, що знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

V55.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

- - 
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автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V55 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V55.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

- - 
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дорожнього нещасного 

випадку 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V56 Особа, яка V56.4 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V56 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V56.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

- - 
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типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

- - 
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нещасного випадку 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V57 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V57.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

- - 
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знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.0 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.1 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.2 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.3 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

- - 
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травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.4 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.5 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.6 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V58.7 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V58 Особа, яка 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

V58.9 Особа, яка знаходилася 

у вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, травмована 

внаслідок 

- - 
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травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.0 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.1 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.2 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.3 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

неуточненого не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

V59.4 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

- - 



1380 
 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.5 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.6 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.8 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

V59 Особа, що 

знаходилася у 

вантажному 

автомобілі типу 'пікап' 

чи фургоні, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V59.9 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у 

вантажному автомобілі 

типу 'пікап' чи фургоні, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

- - 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

- - 
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дорожнього нещасного 

випадку 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V60 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною 

V60.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з пішоходом 

або твариною, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

- - 
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нещасного випадку 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V61 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом 

V61.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

V62.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

- - 
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моторним 

транспортним засобом 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

V62.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

- - 
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важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V62 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V62.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V63 Особа, яка V63.2 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

- - 
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внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V63 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V63.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

V64.0 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 
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транспортним засобом 

чи автобусом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.1 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.2 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.3 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

V64.4 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

- - 
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чи автобусом травмована під час 

посадки або висадки 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.5 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.6 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.7 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на транспортному 

засобі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V64 Особа, що 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V64.9 Особа, що знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

V65.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

- - 
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транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V65 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V65.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з поїздом чи 

іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

- - 
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дорожнього нещасного 

випадку 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V66 Особа, яка V66.4 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V66 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V66.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

- - 
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транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.0 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

V67.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

- - 
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транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V67 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V67.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V68 Особа, яка V68.0 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.1 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.2 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.3 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.4 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

- - 
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посадки або висадки 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.5 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.6 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.7 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V68 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V68.9 Особа, яка знаходилася 

у важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

V69.0 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

- - 
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транспортних 

нещасних випадках 

дорожнього нещасного 

випадку 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.1 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.2 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

зіткнення його з 

іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.3 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

неуточненого не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.4 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.5 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

V69.6 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі 

- - 
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та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

пересування, 

травмована внаслідок 

зіткнення з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.8 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі 

пересування, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

V69 Особа, яка 

знаходилася у 

важкому вантажному 

транспортному засобі, 

травмована при інших 

та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V69.9 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась у важкому 

вантажному 

транспортному засобі 

пересування, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V70 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною 

V70.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

пішоходом або 

твариною, Особа яка 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 
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V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V71 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом 

V71.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

велосипедом, Особа яка 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

- - 
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травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V72 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

V72.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом, 

Особа яка додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

V73.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

- - 
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вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V73 Особа, яка V73.5 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V73 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

V73.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

легковим автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

Особа яка додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

V74.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

- - 
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важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

транспортним засобом 

чи автобусом, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа, 

яка знаходилась ззовні 

на автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V74 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V74.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом, Особа 

яка додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

- - 
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не дорожнього 

нещасного випадку 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

транспортним засобом 

V75.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V75 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

поїздом чи іншим 

залізничним 

V75.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з поїздом 

чи іншим залізничним 

транспортним засобом, 

Особа яка додаткового 

- - 
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транспортним засобом уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V76 Особа, яка V76.5 Особа, яка знаходилася - - 
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знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V76 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом 

V76.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з іншим 

немоторним 

транспортним засобом, 

Особа яка додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Водій, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

- - 
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випадку 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Водій, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Пасажир, травмований 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа, яка знаходилась 

ззовні на автобусі, 

- - 
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травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V77 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом 

V77.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

при зіткненні з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

Особа яка додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у автобусі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.0 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.1 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.2 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

автобусі, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.3 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа без 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок не 

- - 
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дорожнього нещасного 

випадку 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.4 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, 

травмована під час 

посадки або висадки 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.5 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Водій, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.6 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Пасажир, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.7 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа, яка 

знаходилась ззовні на 

автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V78 Особа, яка 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

без зіткнення 

V78.9 Особа, яка знаходилася 

в автобусі, травмована 

внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку без 

зіткнення, Особа яка 

додаткового уточнення, 

що знаходилась у 

автобусі, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

V79.0 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

- - 
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неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.1 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.2 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась в автобусі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.3 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в автобусі, 

травмована внаслідок 

неуточненого не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.4 Водій, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.5 Пасажир, травмований 

при зіткненні з іншими 

та неуточненими 

моторними 

транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.6 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась в автобусі, 

травмована при 

зіткненні з іншими та 

неуточненими 

моторними 

- - 
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транспортними 

засобами внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.8 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в автобусі, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

V79 Особа, що 

знаходилася в 

автобусі, травмована 

при інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадках 

V79.9 Особа [будь-яка], яка 

знаходилась в автобусі, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.0 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані при падінні 

або скиданні з тварини 

чи з гужового 

транспортного засобу 

внаслідок нещасного 

випадку без зіткнення 

V80.00 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

при падінні або 

скиданні з тварини 

чи з гужового 

транспортного 

засобу внаслідок 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, 

Вершник на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.0 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані при падінні 

або скиданні з тварини 

чи з гужового 

транспортного засобу 

внаслідок нещасного 

випадку без зіткнення 

V80.01 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

при падінні або 

скиданні з тварини 

чи з гужового 

транспортного 

засобу внаслідок 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.0 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані при падінні 

або скиданні з тварини 

чи з гужового 

V80.09 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

при падінні або 

скиданні з тварини 
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транспортного засобу 

внаслідок нещасного 

випадку без зіткнення 

чи з гужового 

транспортного 

засобу внаслідок 

нещасного 

випадку без 

зіткнення, Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.1 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з пішоходом 

або твариною 

V80.10 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

пішоходом або 

твариною, 

Вершник на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.1 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з пішоходом 

або твариною 

V80.11 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

пішоходом або 

твариною, Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.1 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з пішоходом 

або твариною 

V80.19 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

пішоходом або 

твариною, Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.2 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом 

V80.20 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом, 

Вершник на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка V80.2 Наїзник чи особа, яка V80.21 Наїзник чи особа, 
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знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом, 

Наїзник на іншій 

тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.2 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом 

V80.29 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

велосипедом, 

Особа, яка 

знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.3 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом 

V80.30 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом , Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.3 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з дво- або 

триколісним моторним 

транспортним засобом 

V80.31 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з дво- 

або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом , Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.3 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з дво- або 

триколісним моторним 

V80.39 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з дво- 
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транспортним засобом або триколісним 

моторним 

транспортним 

засобом , Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.4 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V80.40 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Вершник на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.4 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

V80.41 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

легковим 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, 

Наїзник на іншій 

тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.4 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з легковим 

автомобілем, 

вантажним 

V80.49 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

легковим 
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автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким вантажним 

транспортним засобом 

чи автобусом 

автомобілем, 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап', фургоном, 

важким 

вантажним 

транспортним 

засобом чи 

автобусом, Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.5 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим моторним 

транспортним засобом 

V80.50 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим 

моторним 

транспортним 

засобом , Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.5 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим моторним 

транспортним засобом 

V80.51 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим 

моторним 

транспортним 

засобом , Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.5 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим моторним 

транспортним засобом 

V80.59 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

уточненим 

моторним 

транспортним 

засобом , Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка V80.6 Наїзник чи особа, яка V80.60 Наїзник чи особа, 



1421 
 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з поїздом або 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

поїздом або іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом , Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.6 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з поїздом або 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V80.61 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

поїздом або іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом , Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.6 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з поїздом або 

іншим залізничним 

транспортним засобом 

V80.69 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

поїздом або іншим 

залізничним 

транспортним 

засобом , Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.7 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним засобом 

V80.70 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним 

засобом , Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

V80.7 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

V80.71 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 
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травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним засобом 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним 

засобом , Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.7 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним засобом 

V80.79 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з іншим 

немоторизованим 

транспортним 

засобом , Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.8 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V80.80 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.8 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V80.81 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.8 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

зіткнення з нерухомим 

або стаціонарним 

об'єктом 

V80.89 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок 

зіткнення з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, Особа, 
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яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.9 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

V80.90 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних 

випадків, Вершник 

на коні 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.9 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

V80.91 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних 

випадків, Наїзник 

на іншій тварині 

V80 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V80.9 Наїзник чи особа, яка 

знаходилась у 

гужовому 

транспортному засобі, 

травмовані внаслідок 

інших та неуточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

V80.99 Наїзник чи особа, 

яка знаходилась у 

гужовому 

транспортному 

засобі, травмовані 

внаслідок інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних 

випадків, Особа, 

яка знаходиться у 

гужовому 

транспортному 

засобі 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.0 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з моторним 

транспортним засобом 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

V81.1 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

- - 
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залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

транспортному засобі, 

травмована при 

зіткненні з моторним 

транспортним засобом 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.2 Особа, що знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

його зіткнення з чи 

удару рухомим 

составом 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.3 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

його зіткнення з іншим 

об'єктом 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.4 Особа травмована під 

час посадки або 

висадки з поїзда чи 

іншого залізничного 

транспортного засобу 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.5 Особа, яка знаходилась 

у поїзді чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

падіння в поїзді чи 

іншому залізничному 

транспортному засобі 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.6 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

падіння з поїзду або 

іншого залізничного 

транспортного засобу 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

V81.7 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

сходження 

транспортного засобу з 

- - 
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нещасного випадку рейок без попереднього 

зіткнення 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.8 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

нещасних випадків на 

залізничному 

транспорті 

- - 

V81 Особа, яка 

знаходилась у поїзді 

чи іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V81.9 Особа, яка знаходилась 

у поїзді або іншому 

залізничному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

неуточненого 

нещасного випадку на 

залізничному 

транспорті 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.0 Особа, що знаходилась 

у трамваї, травмована 

при зіткненні з 

моторним 

транспортним засобом 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.1 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

при зіткненні з 

моторним 

транспортним засобом 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.2 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок зіткнення з 

або удару рухомим 

составом 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.3 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок зіткнення з 

іншим об'єктом 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.4 Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки з трамвая 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

V82.5 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок падіння в 

- - 
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транспортного 

нещасного випадку 

трамваї 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.6 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок падіння з 

трамваю 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.7 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок сходження 

трамвая з рейок без 

попереднього зіткнення 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.8 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок інших 

уточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

V82 Особа, яка 

знаходилась у трамваї, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V82.9 Особа, яка знаходилась 

у трамваї, травмована 

внаслідок неуточненого 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.0 Водій спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.1 Пасажир спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

V83.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання на 

території промислових 

- - 
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головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

підприємств, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.4 Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки зі спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання на 

території промислових 

підприємств 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.5 Водій спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

V83.6 Пасажир спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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нещасного випадку 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V83 Особа, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V83.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання на 

території промислових 

підприємств, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.0 Водій спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.1 Пасажир спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

V84.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

- - 
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який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.4 Особа, травмована під 

час посадки на або 

висадки з спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання у 

сільському 

господарстві 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.5 Водій спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

V84.6 Пасажир спеціального 

транспортного засобу, 

призначеного для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 
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травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання в 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V84 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

який 

використовується 

головним чином у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V84.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

спеціальному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

використання у 

сільському 

господарстві, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.0 Водій спеціального 

будівельного 

транспортного засобу, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.1 Пасажир спеціального 

будівельного 

транспортного засобу, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

V85.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

- - 
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спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.4 Особа, травмована під 

час посадки на або 

висадки зі спеціального 

будівельного 

транспортного засобу 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.5 Водій спеціального 

будівельного 

транспортного засобу, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.6 Пасажир спеціального 

будівельного 

транспортного засобу, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V85 Особа, яка 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V85.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

спеціальному 

будівельному 

транспортному засобі, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

- - 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

V86.0 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

V86.00 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 
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головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.0 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.01 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.0 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.02 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

V86.0 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

V86.09 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 
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моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.1 Пасажир всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.10 Пасажир 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.1 Пасажир всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.11 Пасажир 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 
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випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.1 Пасажир всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.12 Пасажир 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.1 Пасажир всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.19 Пасажир 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

V86.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

V86.20 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 
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травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

дорожнього нещасного 

випадку 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.21 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.22 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 
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V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.2 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

дорожнього нещасного 

випадку 

V86.29 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.30 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

V86.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

V86.31 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 
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моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

всюдихідному або 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.32 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.3 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.39 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному або 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 
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дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.4 Особа травмована під 

час посадки у всюдихід 

або висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування 

V86.40 Особа травмована 

під час посадки у 

всюдихід або 

висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування , 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.4 Особа травмована під 

час посадки у всюдихід 

або висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування 

V86.41 Особа травмована 

під час посадки у 

всюдихід або 

висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування , 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

V86.4 Особа травмована під 

час посадки у всюдихід 

або висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування 

V86.42 Особа травмована 

під час посадки у 

всюдихід або 

висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 
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нещасного випадку пересування , 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.4 Особа травмована під 

час посадки у всюдихід 

або висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування 

V86.49 Особа травмована 

під час посадки у 

всюдихід або 

висадки з 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування , 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.5 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.50 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

V86.5 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

V86.51 Водій 

всюдихідного або 
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всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.5 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.52 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.5 Водій всюдихідного 

або іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.59 Водій 

всюдихідного або 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 
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уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.6 Пасажир всюдихідного 

чи іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.60 Пасажир 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.6 Пасажир всюдихідного 

чи іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.61 Пасажир 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.6 Пасажир всюдихідного 

чи іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.62 Пасажир 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 
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засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.6 Пасажир всюдихідного 

чи іншого моторного 

транспортного засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.69 Пасажир 

всюдихідного чи 

іншого моторного 

транспортного 

засобу, 

призначеного для 

позашляхового 

пересування, 

травмований 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.70 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

V86.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

V86.71 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 
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моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.72 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.7 Особа, яка знаходилась 

ззовні на всюдихідному 

або іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.79 Особа, яка 

знаходилась ззовні 

на всюдихідному 

або іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 
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транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.90 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

двоколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.91 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

V86.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

V86.92 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 
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призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

всюдихідному чи 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

чотириколісний 

всюдихідний або 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування 

V86 Особа, яка 

знаходилась у 

всюдиході чи іншому 

моторному засобі, 

призначеному 

головним чином для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

транспортного 

нещасного випадку 

V86.9 Особа без додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому моторному 

транспортному засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована внаслідок 

не дорожнього 

нещасного випадку 

V86.99 Особа без 

додаткового 

уточнення, що 

знаходилась у 

всюдихідному чи 

іншому 

моторному 

транспортному 

засобі, 

призначеному для 

позашляхового 

пересування, 

травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

нещасного 

випадку, 

спеціальний 

всюдихідний 

інший моторний 

транспортний 

засіб, призначений 

для 

позашляхового 

пересування, з не 

уточненою 

кількістю коліс 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

V87.0 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення легкового 

автомобіля з дво- або 

триколісним моторним 

- - 
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але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

транспортним засобом 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.1 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення іншого 

моторного 

транспортного засобу з 

дво- або триколісним 

моторним 

транспортним засобом 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.2 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.3 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення легкового 

автомобіля з автобусом 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.4 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення легкового 

автомобіля з важким 

вантажним 

транспортним засобом 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.5 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення важкого 

вантажного 

транспортного засобу з 

автобусом 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.6 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

зіткнення поїзду чи 

іншого залізничного 

транспортного засобу з 

легковим автомобілем 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

V87.7 Особа, травмована 

внаслідок (дорожнього) 

- - 
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уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

зіткнення інших 

уточнених моторних 

транспортних засобів 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.8 Особа, травмована 

внаслідок інших 

уточнених 

транспортних 

(дорожніх) нещасних 

випадків без зіткнення, 

пов'язаних з моторним 

транспортним засобом 

- - 

V87 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V87.9 Особа, травмована 

внаслідок інших 

уточнених 

транспортних 

(дорожніх) нещасних 

випадків (з зіткненням) 

(без зіткнення), 

пов'язаних з 

немоторизованим 

транспортним засобом 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.0 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

легкового автомобіля з 

дво- або триколісним 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.1 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

іншого моторного 

транспортного засобу з 

дво- або триколісним 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.2 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

легкового автомобіля з 

вантажним 

автомобілем типу 

'пікап' або фургоном, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

V88.3 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

- - 
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дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

легкового автомобіля з 

автобусом, не 

дорожнього 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.4 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

легкового автомобіля з 

важким вантажним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.5 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

важкого вантажного 

транспортного засобу з 

автобусом, не 

дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.6 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

поїзду чи іншого 

залізничного 

транспортного засобу з 

легковим автомобілем, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.7 Особа, травмована 

внаслідок зіткнення 

інших уточнених 

моторних 

транспортних засобів, 

не дорожнього 

- - 

V88 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

V88.8 Особа, травмована 

внаслідок інших 

уточнених 

транспортних 

нещасних випадків без 

зіткнення, пов'язаних з 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожніх 

- - 

V88 Особа, травмована V88.9 Особа, травмована - - 
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внаслідок не 

дорожнього 

уточненого 

транспортного 

нещасного випадку, 

але при невідомому 

способі пересування 

потерпілої особи 

внаслідок інших 

уточнених нещасних 

випадків (з зіткненням, 

без зіткнення), 

пов'язаних з 

немоторизованим 

транспортним засобом, 

не дорожніх 

V89 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

моторним чи 

немоторним 

транспортним засобом 

V89.0 Особа, травмована 

внаслідок неуточненого 

не дорожнього 

нещасного випадку, 

пов'язаного з 

неуточненим моторним 

транспортним засобом 

- - 

V89 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

моторним чи 

немоторним 

транспортним засобом 

V89.1 Особа, травмована 

внаслідок не 

дорожнього нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

немоторизованим 

транспортним засобом 

- - 

V89 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

моторним чи 

немоторним 

транспортним засобом 

V89.2 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку, 

пов'язаного з 

неуточненим моторним 

транспортним засобом 

- - 

V89 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

моторним чи 

немоторним 

транспортним засобом 

V89.3 Особа, травмована 

внаслідок дорожнього 

нещасного випадку, 

пов'язаного з 

неуточненим 

немоторизованим 

транспортним засобом 

- - 

V89 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

моторним чи 

немоторним 

транспортним засобом 

V89.9 Особа, травмована 

внаслідок нещасного 

випадку, пов'язаного з 

неуточненим 

транспортним засобом 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.0 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Торговельне 

судно 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

V90.1 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

- - 
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засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Пасажирське 

судно 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.2 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Рибацьке судно 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.3 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Інші водні 

транспортні засоби з 

мотором 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.4 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Парусний човен 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.5 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Каное або каяка 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.6 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Надувний човен 

(без мотора) 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.7 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Водні лижі 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V90.8 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Інші водні 

транспортні засоби 

(немоторні) 

- - 

V90 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

V90.9 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

- - 
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транспортним 

засобом, що 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

транспортним засобом, 

що спричинив 

утоплення та занурення 

у воду, Неуточнені 

водні транспортні 

засоби 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.0 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, 

Торговельне судно 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.1 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, 

Пасажирське судно 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.2 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Рибацьке 

судно 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.3 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Інші 

водні транспортні 

засоби з мотором 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.4 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Парусний 

човен 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.5 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Каное або 

каяка 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.6 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Надувний 

човен (без мотора) 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

V91.7 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

- - 
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спричинив інше 

ушкодження 

ушкодження, Водні 

лижі 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.8 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, Інші 

водні транспортні 

засоби (немоторні) 

- - 

V91 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним 

засобом, що 

спричинив інше 

ушкодження 

V91.9 Нещасний випадок, 

пов'язаний з водним 

транспортним засобом, 

що спричинив інше 

ушкодження, 

Неуточнені водні 

транспортні засоби 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.0 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Торговельне судно 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.1 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Пасажирське судно 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.2 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Рибацьке судно 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.3 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Інші водні транспортні 

засоби з мотором 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.4 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Парусний човен 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.5 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Каное або каяка 

- - 
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V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.6 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Надувний човен (без 

мотора) 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.7 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Водні лижі 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.8 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Інші водні транспортні 

засоби (немоторні) 

- - 

V92 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі 

V92.9 Утоплення та 

занурення у воду, не 

пов'язане з аварією на 

водному 

транспортному засобі, 

Неуточнені водні 

транспортні засоби 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.0 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Торговельне судно 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.1 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Пасажирське судно 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.2 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Рибацьке судно 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

V93.3 Нещасний випадок на 

борту водного 

- - 
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транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Інші водні транспортні 

засоби з мотором 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.4 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Парусний човен 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.5 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Каное або каяка 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.6 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Надувний човен (без 

мотора) 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.7 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Водні лижі 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

V93.8 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Інші водні транспортні 

засоби (немоторні) 

- - 

V93 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

V93.9 Нещасний випадок на 

борту водного 

транспортного засобу, 

не пов'язаний з його 

- - 



1455 
 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду 

аварією, що не 

спричинив утоплення 

та занурення у воду , 

Неуточнені водні 

транспортні засоби 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.0 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Торговельне судно 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.1 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Пасажирське судно 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.2 Інші та неуточненi 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Рибацьке судно 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.3 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Інші водні транспортні 

засоби з мотором 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.4 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Парусний човен 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.5 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Каное або каяка 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.6 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Надувний човен (без 

мотора) 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.7 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Водні лижі 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.8 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Інші водні транспортні 

засоби (немоторні) 

- - 

V94 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті 

V94.9 Інші та неуточнені 

нещасні випадки на 

водному транспорті, 

Неуточнені водні 

транспортні засоби 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

V95.0 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

гелікоптера, що призвів 

- - 
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силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

до травмування особи, 

яка знаходилась у 

ньому 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V95.1 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

надлегкого, дуже 

легкого планера чи 

планера з силовим 

двигуном, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V95.2 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

іншого приватного 

повітряного судна з 

нерухомим крилом, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V95.3 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

комерційного 

повітряного судна з 

нерухомим крилом, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V95.4 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

космічного 

транспортного засобу, 

що спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V95.8 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією на 

інших повітряних 

суднах, що спричинив 

травму особи, яка 

знаходилась у ньому 

- - 

V95 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на оснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

V95.9 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

неуточненого 

повітряного судна, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 
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знаходилася 

V96 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на неоснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V96.0 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

повітряної кулі 

(аеростата), що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ній 

- - 

V96 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на неоснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V96.1 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

дельтаплана, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V96 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на неоснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V96.2 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

планера (без двигуна), 

що спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V96 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на неоснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V96.8 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

іншого повітряного 

судна без двигуна, що 

спричинив травму 

особи, яка знаходилась 

у ньому 

- - 

V96 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

на неоснащеному 

силовим двигуном 

повітряному судні, що 

спричинив травму 

особи, яка в ньому 

знаходилася 

V96.9 Нещасний випадок, 

пов'язаний з аварією 

неуточненого 

повітряного судна без 

двигуна, що спричинив 

травму особи, яка 

знаходилась у ньому 

- - 

V97 Інші уточнені нещасні 

випадки на 

повітряному 

транспорті 

V97.0 Особа, що знаходилась 

в повітряному судні, 

травмована внаслідок 

інших уточнених 

нещасних випадків, 

пов'язаних з аварією 

повітряного транспорту 

- - 

V97 Інші уточнені нещасні 

випадки на 

повітряному 

транспорті 

V97.1 Особа, травмована під 

час посадки або 

висадки з повітряного 

судна 

- - 
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V97 Інші уточнені нещасні 

випадки на 

повітряному 

транспорті 

V97.2 Парашутист, 

травмований внаслідок 

нещасного випадку, 

пов'язаного з 

повітряним 

транспортним засобом 

- - 

V97 Інші уточнені нещасні 

випадки на 

повітряному 

транспорті 

V97.3 Особа, яка знаходилась 

на землі, травмована 

внаслідок аварії 

повітряного 

транспортного засобу 

- - 

V97 Інші уточнені нещасні 

випадки на 

повітряному 

транспорті 

V97.8 Інші нещасні випадки, 

пов'язані з повітряним 

транспортом, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

V98 Інші уточнені 

транспортні нещасні 

випадки 

- - - - 

V99 Неуточнений 

транспортний 

нещасний випадок 

- - - - 

W00 Падіння на рівній 

поверхні льоду та 

снігу 

- - - - 

W01 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

посковзування, 

перечеплення та 

спотикання 

W01.0 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

посковзування 

- - 

W01 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

посковзування, 

перечеплення та 

спотикання 

W01.1 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

перечеплення 

- - 

W01 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

посковзування, 

перечеплення та 

спотикання 

W01.2 Падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

спотикання 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.0 Падіння під час 

катання на роликових 

ковзанах 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

W02.1 Падіння під час 

катання на роликовій 

дошці 

- - 
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інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.2 Падіння під час 

катання на водних 

лижах 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.3 Падіння під час 

катання на лижах 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.4 Падіння під час 

катання на сноуборді 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.5 Падіння під час 

катання на ковзанах 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.6 Падіння під час 

катання на самокаті, 

немоторизованому 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.7 Падіння, пов'язане з 

дитячою коляскою: 

- - 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

W02.8 Падіння, пов'язане з 

дитячими ходунками 

- - 



1460 
 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02 Падіння особи під час 

катання на ковзанах, 

лижах, роликових 

ковзанах, роликовій 

дошці, самокаті або 

інших засобах 

пересування 

пішоходів 

W02.9 Падіння, пов'язане з 

іншими та 

неуточненими 

засобами пересування 

пішоходів 

- - 

W03 Інше падіння на рівній 

поверхні внаслідок 

зіткнення з іншою 

особою або поштовху 

такою особою 

- - - - 

W04 Падіння особи, яку 

переносять на руках 

або підтримують інші 

особи 

- - - - 

W05 Падіння, пов'язане з 

інвалідним візком 

- - - - 

W06 Падіння з ліжка W06.0 Падіння з двохярусного 

ліжка 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.1 Падіння зі спеціального 

ліжка 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.2 Падіння з ліжка для 

дітей 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.3 Падіння з дитячої 

люльки 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.4 Падіння з колиски - - 

W06 Падіння з ліжка W06.5 Падіння з гамака - - 

W06 Падіння з ліжка W06.6 Падіння зі звичайного 

ліжка 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.8 Падіння з іншого 

уточненого ліжка 

- - 

W06 Падіння з ліжка W06.9 Падіння з неуточненого 

ліжка 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.0 Падіння з крісла-

качалки 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.1 Падіння зі складаного 

стільця 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.2 Падіння з поворотного 

стільця 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.3 Падіння з табурета - - 

W07 Падіння зі стільця W07.4 Падіння з високого 

стільця 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.5 Падіння з крісла на 

колесах 

- - 
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W07 Падіння зі стільця W07.6 Падіння з крісла-

туалета (для інвалідів) 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.7 Падіння з крісла-

реклайнера 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.8 Падіння з іншого 

уточненого стільця та 

крісла 

- - 

W07 Падіння зі стільця W07.9 Падіння з неуточненого 

стільця 

- - 

W08 Падіння з інших видів 

меблів 

W08.0 Падіння з повивального 

столика 

- - 

W08 Падіння з інших видів 

меблів 

W08.1 Падіння з дитячих 

стрибунців 

- - 

W08 Падіння з інших видів 

меблів 

W08.2 Падіння зі столу - - 

W08 Падіння з інших видів 

меблів 

W08.8 Падіння з інших 

уточнених меблів 

- - 

W08 Падіння з інших видів 

меблів 

W08.9 Падіння з неуточнених 

меблів 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.0 Падіння з будиночка на 

дереві 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.1 Падіння з канатної 

підвісної переправи 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.2 Падіння з конструкцій 

для лазіння на дитячих 

майданчиках 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.3 Падіння з гірки - - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.4 Падіння з гойдалки - - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.5 Падіння з гойдалки-

балансира 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.6 Падіння з батута - - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.8 Падіння з інших 

уточнених 

пристосувань на 

гральному майданчику 

- - 

W09 Падіння з 

пристосувань на 

гральному майданчику 

W09.9 Падіння з неуточненого 

пристосування на 

гральному майданчику 

- - 

W10 Падіння на східцях 

або з них 

W10.0 Падіння на або з 

ескалатора 

- - 

W10 Падіння на східцях 

або з них 

W10.1 Падіння на або з 

траволатора 

- - 

W10 Падіння на східцях W10.2 Падіння на або з трапу - - 
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або з них 

W10 Падіння на східцях 

або з них 

W10.9 Падіння на інших та 

неуточнених сходах 

або з них 

- - 

W11 Падіння на приставній 

драбині та з неї 

- - - - 

W12 Падіння на 

будівельному 

риштуванні та з нього 

- - - - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.0 Падіння з балкону або 

тераси чи 

провалювання через 

них 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.1 Випадіння з вікна або 

через вікно 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.2 Випадіння через скляні 

двері 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.3 Падіння з даху - - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.4 Провалювання через 

дах 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.5 Падіння з або 

провалювання через 

підлогу 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.8 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через інші уточнені 

будівлі або конструкції 

- - 

W13 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через будівлю або 

іншу споруду 

W13.9 Падіння, випадіння з 

або провалювання 

через неуточнені 

будівлі або конструкції 

- - 

W14 Падіння з дерева - - - - 

W15 Падіння зі скелі 

(кручі) 

- - - - 

W16 Пірнання або 

стрибання у воду, що 

спричиняє будь-яку 

іншу травму, крім 

утоплення або 

занурення у воду 

W16.0 Удар об дно під час 

пірнання або стрибання 

у воду на мілині 

- - 

W16 Пірнання або 

стрибання у воду, що 

W16.1 Удар об стіну або 

трамплін для стрибків у 

- - 
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спричиняє будь-яку 

іншу травму, крім 

утоплення або 

занурення у воду 

воду під час пірнання 

або стрибання у воду 

W16 Пірнання або 

стрибання у воду, що 

спричиняє будь-яку 

іншу травму, крім 

утоплення або 

занурення у воду 

W16.2 Удар об поверхню води 

під час пірнання або 

стрибання у воду 

- - 

W16 Пірнання або 

стрибання у воду, що 

спричиняє будь-яку 

іншу травму, крім 

утоплення або 

занурення у воду 

W16.9 Інші та неуточнені 

контакти з об'єктами 

під час пірнання або 

стрибання у воду, які 

спричиняють будь-яку 

іншу травму, крім 

утоплення або 

занурення у воду 

- - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.0 Падіння в яму - - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.1 Падіння у кар'єр - - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.2 Падіння у водостічну 

канаву (каналізацію) 

- - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.3 Падіння у шахту - - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.4 Падіння у пустий 

плавальний басейн 

- - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.5 Падіння з рухової 

підйомної платформи 

- - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.8 Інше уточнене падіння 

з одного рівня поверхні 

на інший 

- - 

W17 Інші види падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

W17.9 Неуточнене падіння з 

одного рівня поверхні 

на інший 

- - 

W18 Інші види падіння на 

рівній поверхні 

W18.0 Падіння внаслідок 

зіткнення з об'єктом 

- - 

W18 Інші види падіння на 

рівній поверхні 

W18.1 Падіння з унітазу - - 

W18 Інші види падіння на 

рівній поверхні 

W18.2 Падіння у ванні (або у 

ванну) чи у душі 

- - 

W18 Інші види падіння на 

рівній поверхні 

W18.8 Інші уточнені види 

падіння на рівній 

поверхні 

- - 

W18 Інші види падіння на W18.9 Неуточнений вид - - 
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рівній поверхні падіння на рівній 

поверхні 

W19 Неуточнене падіння - - - - 

W20 Удар кинутим, 

випущеним або 

падаючим предметом 

- - - - 

W21 Удар об спортивне 

обладнання або 

спортивним 

обладнанням 

W21.0 Удар битою або 

ракеткою або об них 

- - 

W21 Удар об спортивне 

обладнання або 

спортивним 

обладнанням 

W21.1 Удар м'ячем або об 

нього 

- - 

W21 Удар об спортивне 

обладнання або 

спортивним 

обладнанням 

W21.2 Удар об предмети або 

конструкції, що 

знаходяться на або 

поруч зі спортивним 

майданчиком, або удар 

ними 

- - 

W21 Удар об спортивне 

обладнання або 

спортивним 

обладнанням 

W21.8 Удар іншим 

спортивним 

устаткуванням або об 

нього 

- - 

W21 Удар об спортивне 

обладнання або 

спортивним 

обладнанням 

W21.9 Удар неуточненим 

спортивним 

устаткуванням або об 

нього 

- - 

W22 Удар іншим 

предметом або об 

інший предмет 

- - - - 

W23 Зачеплення, 

роздавлювання, 

стиснення або 

защемлення в об'єкті 

або між об'єктами 

W23.0 Зачеплення, 

роздавлювання, 

стиснення або 

защемлення дверима 

або між дверима 

- - 

W23 Зачеплення, 

роздавлювання, 

стиснення або 

защемлення в об'єкті 

або між об'єктами 

W23.8 Зачеплення, 

роздавлювання, 

стиснення або 

защемлення іншими 

або між іншими 

предметами 

- - 

W24 Контакт з підйомними 

та передатними 

механізмами, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - - - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.0 Контакт зі скляним 

вікном 

- - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.1 Контакт зі скляними 

дверима 

- - 

W25 Контакт з гострим W25.2 Контакт зі скляними - - 
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склом дверима душової 

кабіни та ванни 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.3 Контакт зі скляним 

вікном у стелі або 

скляними панелями на 

даху 

- - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.4 Контакт зі скляними 

або дзеркальними 

деталями меблів 

- - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.5 Контакт зі склом 

моторних 

транспортних засобів 

- - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.6 Контакт зі склянками 

та скляними 

контейнерами 

- - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.7 Контакт з дзеркалом - - 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.8 Контакт з іншим 

уточненим гострим 

склом 

W25.81 Контакт з 

декоративними 

скляними 

предметами 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.8 Контакт з іншим 

уточненим гострим 

склом 

W25.82 Контакт зі 

скляною 

перегородкою, не 

класифікований в 

інших рубриках 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.8 Контакт з іншим 

уточненим гострим 

склом 

W25.89 Контакт з іншим 

уточненим 

гострим склом, не 

класифікований в 

інших рубриках 

W25 Контакт з гострим 

склом 

W25.9 Контакт з неуточненим 

гострим склом 

- - 

W26 Контакт з іншими 

гострими предметами 

W26.0 Контакт з ножем, 

шпагою або кинджалом 

- - 

W26 Контакт з іншими 

гострими предметами 

W26.8 Контакт з іншими 

гострими предметами, 

не класифікованими в 

інших рубриках 

- - 

W26 Контакт з іншими 

гострими предметами 

W26.9 Контакт з 

неуточненим(и) 

гострим(и) 

предметом(и) 

- - 

W27 Контакт з ручним 

інструментом без 

силового двигуна 

- - - - 

W28 Контакт з 

газонокосаркою з 

силовим двигуном 

- - - - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

W29.0 Контакт з електричною 

м'ясорубкою 

- - 



1466 
 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.1 Контакт з моторною 

пилою 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.2 Контакт з ланцюговою 

пилою 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.3 Контакт з 

пневматичним 

молотком з силовим 

приводом 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.4 Контакт зі 

зварювальним 

обладнанням 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.5 Контакт з дрилем з 

силовим приводом 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.6 Контакт з електричним 

ножем 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.8 Контакт з іншими 

уточненими ручними 

інструментами з 

силовим приводом та 

побутовою технікою 

- - 

W29 Контакт з іншими 

ручними 

інструментами та 

побутовою технікою, 

які оснащені силовим 

двигуном 

W29.9 Контакт з 

неуточненими ручними 

інструментами з 

силовим приводом та 

побутовою технікою 

- - 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

W30.0 Контакт з зерновим 

шнеком, елеватором та 

- - 
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ми машинами конвеєром 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.1 Контакт з технікою для 

збирання врожаю 

- - 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.20 Контакт з буром-

ямокопачем 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.21 Контакт з 

подрібнювачем 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.22 Контакт з 

обладнанням для 

сіяння та саджання 

рослин 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.23 Контакт з 

обладнанням для 

обробки землі та 

культивування 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.24 Контакт з 

розпилювачем 

добрив 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.28 Контакт з іншим 

уточненим 

устаткуванням, 

яке тягне за собою 

або призводить до 

руху трактор 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.2 Контакт з 

устаткуванням, яке 

тягне за собою або 

призводить до руху 

трактор 

W30.29 Контакт з 

неуточненим 

устаткуванням, 

яке тягне за собою 

або призводить до 

руху трактор 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.3 Контакт з сінним 

пресом та приладдям 

для заготовлення сіна 

- - 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.8 Контакт з іншими 

уточненими 

сільськогосподарським

и машинами 

- - 

W30 Контакт з 

сільськогосподарськи

ми машинами 

W30.9 Контакт з 

неуточненими 

сільськогосподарським

и машинами 

- - 
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W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.0 Контакт з гірничим 

обладнанням та 

бурильними машинами 

- - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.1 Контакт з 

металообробним 

устаткуванням 

- - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.2 Контакт з 

деревообробним 

устаткуванням та 

виливною машиною 

- - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.3 Контакт з тягачем - - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.4 Контакт з землерийним 

обладнанням, 

грейдером та 

екскаваторними 

машинами 

- - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.8 Контакт з іншими 

уточненими 

механізмами 

- - 

W31 Контакт з іншими та 

неуточненими 

механізмами 

W31.9 Контакт з 

неуточненими 

механізмами 

- - 

W32 Постріл з ручної 

вогнепальної зброї 

- - - - 

W34 Постріл з інших та 

неуточнених видів 

вогнепальної зброї 

W34.1 Випадковий постріл з 

пневматичної рушниці 

- - 

W34 Постріл з інших та 

неуточнених видів 

вогнепальної зброї 

W34.2 Випадковий постріл з 

вогнепальної зброї 

- - 

W34 Постріл з інших та 

неуточнених видів 

вогнепальної зброї 

W34.3 Випадковий постріл з 

малокаліберної 

рушниці 

- - 

W34 Постріл з інших та 

неуточнених видів 

вогнепальної зброї 

W34.4 Випадковий постріл з 

рушниці великого 

калібру 

- - 

W34 Постріл з інших та 

неуточнених видів 

вогнепальної зброї 

W34.9 Випадковий постріл з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

- - 

W35 Вибух та розрив 

парового котла 

- - - - 

W36 Вибух та розрив 

газового балона 

- - - - 

W37 Вибух та розрив 

автомобільної шини, 

трубопроводу або 

шланга, що 

перебували під тиском 

- - - - 

W38 Вибух та розрив інших 

уточнених засобів, що 

- - - - 
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перебували під тиском 

W39 Вихлоп запалу 

феєрверка 

- - - - 

W40 Вибух інших 

матеріалів 

- - - - 

W41 Вплив струменя 

високого тиску 

- - - - 

W42 Вплив шуму - - - - 

W43 Вплив вібрації - - - - 

W44 Попадання 

стороннього тіла 

в/крізь око чи інший 

природний отвір 

- - - - 

W45 Проникнення 

стороннього тіла або 

предмета крізь шкіру 

W45.0 Пірсинг - - 

W45 Проникнення 

стороннього тіла або 

предмета крізь шкіру 

W45.9 Проникнення 

стороннього тіла або 

предмета крізь шкіру 

- - 

W46 Контакт з голкою для 

ін'єкцій 

- - - - 

W49 Вплив інших та 

неуточнених видів 

неживої механічної 

сили 

- - - - 

W50 Удар, поштовх, удар 

ногою, скручування, 

укус чи подряпини, 

спричинені іншою 

особою 

- - - - 

W51 Удар об іншу особу 

або зіткнення з нею 

- - - - 

W52 Роздавлювання, 

штовхання чи 

затоптування 

охопленим панікою 

натовпом або масовим 

рухом людей 

- - - - 

W53 Укус пацюка - - - - 

W54 Укус або удар, 

завданий собакою 

W54.0 Укус собаки - - 

W54 Укус або удар, 

завданий собакою 

W54.8 Інший контакт з 

собакою 

- - 

W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.0 Укус або удар, 

завданий конем 

- - 

W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.1 Укус або удар, 

завданий котом 

- - 

W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.2 Укус або удар, 

завданий великою 

рогатою худобою 

- - 
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W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.3 Укус або удар, 

завданий бараном 

(вівцею) 

- - 

W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.8 Укус або удар, 

завданий іншими 

уточненими ссавцями 

- - 

W55 Укус або удар, 

завданий іншими 

ссавцями 

W55.9 Укус або удар, 

завданий неуточненими 

ссавцями 

- - 

W56 Контакт з морською 

твариною 

W56.0 Контакт з акулою - - 

W56 Контакт з морською 

твариною 

W56.8 Контакт з іншою 

уточненою морською 

твариною 

- - 

W56 Контакт з морською 

твариною 

W56.9 Контакт з неуточненою 

морською твариною 

- - 

W57 Укус або ужалення 

неотруйною комахою 

або іншими 

неотруйними 

членистоногими 

- - - - 

W58 Укус або удар, 

завданий крокодилом 

чи алігатором 

- - - - 

W59 Укус або 

роздавлювання, 

завдані іншими 

рептиліями 

W59.0 Укус або 

роздавлювання 

неотруйною змією 

- - 

W59 Укус або 

роздавлювання, 

завдані іншими 

рептиліями 

W59.1 Укус або 

роздавлювання змією, 

отруйність якої не 

встановлено 

- - 

W59 Укус або 

роздавлювання, 

завдані іншими 

рептиліями 

W59.8 Укус або 

роздавлювання іншими 

уточненими рептиліями 

- - 

W60 Контакт з рослинними 

шпичаками, голками 

та гострим листям 

- - - - 

W61 Контакт з птахами W61.0 Контакт з сорокою - - 

W61 Контакт з птахами W61.8 Контакт з іншими 

уточненими птахами 

- - 

W61 Контакт з птахами W61.9 Контакт з неуточненою 

птахою 

- - 

W64 Вплив іншої та 

неуточненої живої 

механічної сили 

- - - - 

W65 Утоплення та 

занурення у воду під 

час приймання ванни 

W65.0 Утоплення та 

занурення у воду під 

час приймання ванни 

- - 

W65 Утоплення та 

занурення у воду під 

W65.1 Утоплення та 

занурення у воду під 

- - 
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час приймання ванни час приймання 

мінеральної ванни, у 

джакузі та у 

гідромасажній ванні у 

приміщенні 

W66 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

ванну 

W66.0 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

ванну 

- - 

W66 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

ванну 

W66.1 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

мінеральну ванну, 

джакузі та 

гідромасажну ванну у 

приміщенні 

- - 

W67 Утоплення та 

занурення у воду під 

час перебування у 

плавальному басейні 

W67.0 Утоплення та 

занурення у воду під 

час перебування у 

плавальному басейні 

- - 

W67 Утоплення та 

занурення у воду під 

час перебування у 

плавальному басейні 

W67.1 Утоплення та 

занурення у воду під 

час приймання 

мінеральної ванни, у 

джакузі та у 

гідромасажній ванні на 

вулиці 

- - 

W68 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

плавальний басейн 

W68.0 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

плавальний басейн 

- - 

W68 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

плавальний басейн 

W68.1 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

мінеральну ванну, 

джакузі та 

гідромасажну ванну на 

вулиці 

- - 

W69 Утоплення та 

занурення у воду під 

час перебування у 

відкритій водоймі 

- - - - 

W70 Утоплення та 

занурення у воду 

внаслідок падіння у 

відкриту водойму 

- - - - 

W73 Інші уточнені випадки 

утоплення та 

занурення у воду 

- - - - 

W74 Неуточнені випадки 

утоплення та 

занурення у воду 

- - - - 
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W75 Випадкове удушення 

та удавлення у ліжку 

- - - - 

W76 Інше випадкове 

повішення та 

удавлення 

- - - - 

W77 Удушення внаслідок 

засипання землею та 

іншою породою під 

час обвалу 

- - - - 

W78 Удушення внаслідок 

аспірації вмісту 

шлунка 

- - - - 

W79 Вдихання та 

заковтування їжі, яка 

перекриває дихальні 

шляхи 

- - - - 

W80 Вдихання та 

заковтування інших 

сторонніх предметів, 

які спричинюють 

обструкцію дихальних 

шляхів 

W80.0 Монети - - 

W80 Вдихання та 

заковтування інших 

сторонніх предметів, 

які спричинюють 

обструкцію дихальних 

шляхів 

W80.1 Іграшки - - 

W80 Вдихання та 

заковтування інших 

сторонніх предметів, 

які спричинюють 

обструкцію дихальних 

шляхів 

W80.2 Батарейки - - 

W80 Вдихання та 

заковтування інших 

сторонніх предметів, 

які спричинюють 

обструкцію дихальних 

шляхів 

W80.8 Іншого уточненого 

предмета 

- - 

W80 Вдихання та 

заковтування інших 

сторонніх предметів, 

які спричинюють 

обструкцію дихальних 

шляхів 

W80.9 Неуточненого предмета - - 

W81 Випадкове чи 

навмисне перебування 

у середовищі з 

низьким вмістом 

кисню 

- - - - 

W83 Інші уточнені випадки - - - - 
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удушення 

W84 Неуточнений випадок 

удушення 

- - - - 

W85 Вплив 

електропроводки 

- - - - 

W86 Вплив іншого 

уточненого джерела 

електричного струму 

- - - - 

W87 Вплив неуточненого 

джерела електричного 

струму 

- - - - 

W88 Вплив іонізуючого 

випромінювання 

- - - - 

W89 Вплив штучного 

видимого світла та 

ультрафіолетового 

випромінювання 

- - - - 

W90 Вплив іншого 

неіонізуючого 

випромінювання 

- - - - 

W91 Вплив 

випромінювання 

неуточненого типу 

- - - - 

W92 Вплив надмірно 

високої температури 

від штучного джерела 

- - - - 

W93 Вплив надмірно 

низької температури 

від штучного джерела 

- - - - 

W94 Вплив високого та 

низького 

атмосферного тиску та 

змін атмосферного 

тиску 

- - - - 

W99 Вплив інших та 

неуточнених штучно 

створених факторів 

навколишнього 

середовища 

- - - - 

X00 Вплив 

неконтрольованої 

пожежі у будинку чи 

споруді 

- - - - 

X01 Вплив 

неконтрольованої 

пожежі за межами 

будинку чи споруди 

- - - - 

X02 Вплив 

контрольованого 

осередку вогню у 

будинку чи споруді 

- - - - 

X03 Вплив - - - - 
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контрольованого 

осередку вогню за 

межами будинку чи 

споруди 

X04 Вплив загоряння 

легкозаймистих 

речовин 

- - - - 

X05 Вплив загоряння або 

розплавлення нічного 

одягу 

- - - - 

X06 Вплив загоряння або 

розплавлення іншого 

одягу чи прикрас 

- - - - 

X08 Вплив інших 

уточнених джерел 

диму, вогню та 

полум'я 

- - - - 

X09 Вплив інших 

неуточнених джерел 

диму, вогню та 

полум'я 

- - - - 

X10 Контакт з гарячими 

напоями, продуктами 

харчування, жирами та 

оліями для 

приготування їжі 

X10.0 Контакт з гарячими 

напоями 

- - 

X10 Контакт з гарячими 

напоями, продуктами 

харчування, жирами та 

оліями для 

приготування їжі 

X10.1 Контакт з гарячими 

продуктами харчування 

- - 

X10 Контакт з гарячими 

напоями, продуктами 

харчування, жирами та 

оліями для 

приготування їжі 

X10.2 Контакт з гарячими 

жирами та оліями для 

приготування їжі 

- - 

X11 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання 

X11.0 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання, що 

тече 

- - 

X11 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання 

X11.1 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання, що 

набрана 

- - 

X11 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання 

X11.8 Контакт з іншою 

уточненою гарячою 

водою із системи 

водопостачання 

- - 

X11 Контакт з гарячою 

водою із системи 

водопостачання 

X11.9 Контакт з неуточненою 

гарячою водою із 

системи 

водопостачання 

- - 
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X12 Контакт з іншою 

гарячою рідиною 

- - - - 

X13 Контакт з парою та 

гарячими випарами 

X13.0 Контакт з парою від 

радіатора моторного 

транспортного засобу 

- - 

X13 Контакт з парою та 

гарячими випарами 

X13.1 Контакт з парою та 

гарячими випарами від 

їжі 

- - 

X13 Контакт з парою та 

гарячими випарами 

X13.8 Контакт з парою та 

гарячими випарами від 

інших джерел 

- - 

X13 Контакт з парою та 

гарячими випарами 

X13.9 Контакт з неуточненою 

парою та гарячими 

випарами 

- - 

X14 Контакт з гарячим 

повітрям та газами 

- - - - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.0 Контакт з гарячою 

плитою, духовкою або 

варильною поверхнею 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.1 Контакт з гарячою 

каструлею або 

сковорідкою 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.2 Контакт з гарячим 

тостером 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.3 Контакт з гарячим 

чайником 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.4 Контакт з гарячою 

праскою або пресом 

для одягу 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.5 Контакт з барбекю - - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.8 Контакт з іншими 

уточненими гарячими 

побутовими приладами 

- - 

X15 Контакт з гарячими 

побутовими 

приладами 

X15.9 Контакт з 

неуточненими 

гарячими побутовими 

приладами 

- - 

X16 Контакт з гарячими 

обігрівальними 

приладами, 

радіаторами та 

трубами 

- - - - 

X17 Контакт з гарячими 

двигунами, 

обладнанням та 

інструментами 

- - - - 

X18 Контакт з іншоим 

гарячим металом 

- - - - 
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X19 Контакт з іншим та 

неуточненим жаром та 

гарячими речовинами 

- - - - 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.00 Контакт з 

несправжньою 

коброю 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.01 Контакт з 

тайпаном 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.02 Контакт зі 

смертельною 

гадюкоподібною 

змією 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.03 Контакт з чорним 

полозом 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.04 Контакт з 

тигровою змією 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.05 Контакт з 

морськими зміями 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.08 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними зміями 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.0 Контакт з отруйною 

змією 

X20.09 Контакт з 

неуточненою 

отруйною змією 

X20 Контакт з отруйними 

зміями та ящірками 

X20.1 Контакт з отруйною 

ящіркою 

- - 

X21 Контакт з отруйними 

павуками 

X21.0 Контакт з воронковими 

водяними павуками 

(Agelenidae) 

- - 

X21 Контакт з отруйними 

павуками 

X21.1 Контакт з червоним 

павуком 

- - 

X21 Контакт з отруйними 

павуками 

X21.2 Контакт з білохвостими 

павуками або іншими 

смертельно 

небезпечними 

павуками 

- - 

X21 Контакт з отруйними 

павуками 

X21.8 Контакт з іншими 

уточненими павуками 

- - 

X21 Контакт з отруйними 

павуками 

X21.9 Контакт з неуточненим 

павуком 

- - 

X22 Контакт з скорпіоном - - - - 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.1 Контакт з шершнями - - 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.2 Контакт з осами X23.20 Контакт з 

неуточненими 

видами ос 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.2 Контакт з осами X23.21 Контакт з 

паперовими осами 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.2 Контакт з осами X23.22 Контакт зі 

справжніми осами 

(підвидами 

Vespula) 
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X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.2 Контакт з осами X23.23 Контакт з 

пілюльним осами 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.2 Контакт з осами X23.29 Контакт з іншими 

уточненими 

видами ос 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.3 Контакт з бджолами X23.30 Контакт з 

неуточненими 

видами бджіл 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.3 Контакт з бджолами X23.31 Контакт з 

джмелем 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.3 Контакт з бджолами X23.32 Контакт з 

медоносною 

бджолою 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.3 Контакт з бджолами X23.33 Контакт з 

австралійськими 

бджолами 

X23 Контакт з шершнями, 

осами та бджолами 

X23.3 Контакт з бджолами X23.39 Контакт з іншими 

уточненими 

видами бджіл 

X24 Контакт з 

багатоніжками та 

отруйними мокрицями 

(тропічними) 

- - - - 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.0 Контакт з отруйними 

мурахами 

X25.00 Контакт з 

мурахою-

бульдогом 

скакуном 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.0 Контакт з отруйними 

мурахами 

X25.01 Контакт з 

вогняною 

мурахою 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.0 Контакт з отруйними 

мурахами 

X25.02 Контакт з 

Rhytidoponera 

metallica 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.0 Контакт з отруйними 

мурахами 

X25.08 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

мурахами 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.0 Контакт з отруйними 

мурахами 

X25.09 Контакт з 

отруйною 

мурахою, 

неуточненою 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.1 Контакт з отруйними 

кліщами 

- - 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.2 Контакт з отруйною 

гусеницею та 

гусеницею, що жалить 

- - 

X25 Контакт з іншими X25.8 Контакт з іншими - - 
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уточненими 

отруйними 

членистоногими 

отруйними 

членистоногими 

X25 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними 

членистоногими 

X25.9 Контакт з 

неуточненими 

отруйними 

членистоногими 

- - 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.0 Контакт з медузою X26.00 Контакт з кубовою 

медузою 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.0 Контакт з медузою X26.01 Контакт з медузою 

іруканджи 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.0 Контакт з медузою X26.02 Контакт з 

португальським 

корабликом та 

фізалією 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.0 Контакт з медузою X26.08 Контакт з іншими 

уточненими 

медузами 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.0 Контакт з медузою X26.09 Контакт з 

неуточненою 

медузою 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.1 Контакт з рибою, яка 

жалить 

X26.10 Контакт з 

бородавчаткою 

(рибою-камінь) 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.1 Контакт з рибою, яка 

жалить 

X26.18 Контакт з іншими 

уточненими 

рибами, які жалять 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.2 Контакт з отруйним 

восьминогом 

- - 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.3 Контакт з 

хвостоколовими 

- - 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.8 Контакт з іншими 

уточненими отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

- - 

X26 Контакт з отруйними 

морськими тваринами 

та рослинами 

X26.9 Контакт з 

неуточненими 

отруйними морськими 

тваринами та 

рослинами 

- - 

X27 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними тваринами 

X27.0 Контакт з качконосом - - 

X27 Контакт з іншими 

уточненими 

отруйними тваринами 

X27.8 Контакт з іншими та 

неуточненими 

отруйними тваринами 

- - 

X28 Контакт з іншими 

уточненими 

- - - - 
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отруйними рослинами 

X29 Контакт з 

неуточненими 

отруйними тваринами 

чи рослинами 

- - - - 

X30 Вплив надмірно 

високої зовнішньої 

температури 

- - - - 

X31 Вплив надмірно 

низької зовнішньої 

температури 

- - - - 

X32 Вплив сонячного 

світла 

- - - - 

X33 Потерпілий від 

блискавки 

- - - - 

X34 Потерпілий від 

землетрусу 

X34.0 Потерпілий від 

катастрофічного руху 

земної кори, 

спричинений 

землетрусом 

- - 

X34 Потерпілий від 

землетрусу 

X34.1 Потерпілий від цунамі - - 

X34 Потерпілий від 

землетрусу 

X34.8 Потерпілий від інших 

уточнених наслідків 

землетрусу 

- - 

X34 Потерпілий від 

землетрусу 

X34.9 Потерпілий від 

неуточнених наслідків 

землетрусу 

- - 

X35 Потерпілий від 

виверженням вулкана 

- - - - 

X36 Потерпілий від 

снігової лавини, зсуву 

та інших переміщень 

ґрунту 

- - - - 

X37 Потерпілий від 

руйнівного шторму 

- - - - 

X38 Потерпілий від повені - - - - 

X39 Вплив інших та 

неуточнених 

природних факторів 

- - - - 

X40 Випадкове отруєння 

та дія неопіоїдних 

анальгезивних, 

жарознижувальних та 

протиревматичних 

засобів 

- - - - 

X41 Випадкове отруєння 

та дія 

протиепілептичних, 

седативно-снодійних 

та 

протипаркінсонічних 

- - - - 
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та психотропних 

засобів, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

X42 Випадкове отруєння 

та дія наркотичних та 

психодислептичних 

[галюциногенних] 

речовин, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - - - 

X43 Випадкове отруєння 

та дія інших 

лікарських засобів, що 

впливають на 

вегетативну нервову 

систему 

- - - - 

X44 Випадкове отруєння 

та дія інших та 

неуточнених 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин 

- - - - 

X45 Випадкове отруєння 

та дія алкоголю 

- - - - 

X46 Випадкове отруєння 

та дія органічних 

розчинників та 

галогенних 

вуглеводнів та їх 

випарів 

- - - - 

X47 Випадкове отруєння 

та дія інших газів та 

випарів 

X47.0 Випадкове отруєння та 

дія відпрацьованого 

газу 

автомототранспорту 

- - 

X47 Випадкове отруєння 

та дія інших газів та 

випарів 

X47.1 Випадкове отруєння та 

дія зрідженого 

вуглеводневого газу 

[LPG] 

- - 

X47 Випадкове отруєння 

та дія інших газів та 

випарів 

X47.2 Випадкове отруєння та 

дія іншого уточненого 

газу, що 

використовується в 

побуті 

- - 

X47 Випадкове отруєння 

та дія інших газів та 

випарів 

X47.8 Випадкове отруєння та 

дія іншого уточненого 

газу та випарів 

- - 

X47 Випадкове отруєння 

та дія інших газів та 

випарів 

X47.9 Випадкове отруєння та 

дія неуточненого газу 

та випарів 

- - 

X48 Випадкове отруєння 

та дія пестицидів 

- - - - 



1481 
 

X49 Випадкове отруєння 

та дія інших та 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин 

- - - - 

X50 Перенапруження, різкі 

чи повторювані рухи 

- - - - 

X51 Негативний вплив 

подорожування чи 

пересування 

- - - - 

X52 Тривале перебування 

у невагомому стані 

- - - - 

X53 Нестача їжі - - - - 

X54 Нестача води - - - - 

X57 Неуточнені нестачі - - - - 

X58 Вплив інших 

уточнених факторів 

- - - - 

X59 Вплив неуточненого 

фактора 

- - - - 

X60 Навмисне 

самоотруєння та дія 

неопіоїдних 

анальгезивних, 

жарознижувальних та 

протиревматичних 

лікарських засобів 

- - - - 

X61 Навмисне 

самоотруєння та дія 

протиепілептичних, 

седативно-снодійних 

та 

протипаркінсонічних 

та психотропних 

засобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - - - 

X62 Навмисне 

самоотруєння та дія 

наркотичних та 

психодислептичних 

[галюциногенних] 

речовин, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - - - 

X63 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших лікарських 

засобів, що впливають 

на вегетативну 

нервову систему 

- - - - 

X64 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших та неуточнених 

- - - - 
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лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин 

X65 Навмисне 

самоотруєння та дія 

алкоголю 

- - - - 

X66 Навмисне 

самоотруєння та дія 

органічних 

розчинників та 

галогенних 

вуглеводнів та їх 

випарів 

- - - - 

X67 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших газів та випарів 

X67.0 Навмисне 

самоотруєння та дія 

відпрацьованого газу 

автомототранспорту 

- - 

X67 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших газів та випарів 

X67.1 Навмисне 

самоотруєння та дія 

зрідженого 

вуглеводневого газу 

[LPG] 

- - 

X67 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших газів та випарів 

X67.2 Навмисне 

самоотруєння та дія 

іншого уточненого 

газу, що 

використовується в 

побуті 

- - 

X67 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших газів та випарів 

X67.8 Навмисне 

самоотруєння та дія 

іншого уточненого газу 

та випарів 

- - 

X67 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших газів та випарів 

X67.9 Навмисне 

самоотруєння та дія 

неуточненого газу та 

випарів 

- - 

X68 Навмисне 

самоотруєння та дія 

пестицидів 

- - - - 

X69 Навмисне 

самоотруєння та дія 

інших та неуточнених 

хімічних та отруйних 

речовин 

- - - - 

X70 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

повішення, удавлення 

та задушення 

X70.0 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

повішення 

- - 

X70 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

повішення, удавлення 

та задушення 

X70.1 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

удавлення 

- - 
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X70 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

повішення, удавлення 

та задушення 

X70.2 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

задушення 

- - 

X71 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення 

X71.0 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення у ванні 

- - 

X71 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення 

X71.1 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення у басейні 

- - 

X71 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення 

X71.2 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення у відкритій 

водоймі 

- - 

X71 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення 

X71.8 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення у іншому 

уточненому водоймищі 

- - 

X71 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення 

X71.9 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

занурення у воду та 

утоплення у 

неуточненому 

водоймищі 

- - 

X72 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з ручної вогнепальної 

зброї 

- - - - 

X74 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X74.1 Навмисне завдання собі 

шкоди пострілом з 

пневматичної рушниці 

- - 

X74 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X74.2 Навмисне завдання собі 

шкоди пострілом з 

вогнепальної зброї 

- - 

X74 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X74.3 Навмисне завдання собі 

шкоди пострілом з 

малокаліберної 

рушниці 

- - 

X74 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X74.4 Навмисне завдання собі 

шкоди пострілом з 

рушниці великого 

калібру 

- - 

X74 Навмисне завдання 

собі шкоди пострілом 

з іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X74.9 Навмисне завдання собі 

шкоди пострілом з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї 

- - 
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X75 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

використання 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв 

- - - - 

X76 Навмисне завдання 

собі шкоди димом, 

вогнем та полум'ям 

- - - - 

X77 Навмисне завдання 

собі шкоди парою, 

гарячими випарами та 

предметами 

- - - - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.0 Навмисне завдання собі 

шкоди ножем 

- - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.1 Навмисне завдання собі 

шкоди лезом бритви 

- - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.2 Навмисне завдання собі 

шкоди голкою для 

ін'єкцій та шприцом 

- - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.3 Навмисне завдання собі 

шкоди склом 

- - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.8 Навмисне завдання собі 

шкоди іншим 

уточненим гострим 

предметом 

- - 

X78 Навмисне завдання 

собі шкоди гострим 

предметом 

X78.9 Навмисне завдання собі 

шкоди гострим 

предметом, 

неуточненим 

- - 

X79 Навмисне завдання 

собі шкоди тупим 

предметом 

- - - - 

X80 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка з висоти 

- - - - 

X81 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка під об'єкт, що 

рухається, або лежачи 

на шляху його руху 

X81.0 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом стрибка 

під або лежачи на 

шляху поїзда, що 

рухається 

- - 

X81 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка під об'єкт, що 

рухається, або лежачи 

на шляху його руху 

X81.1 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом стрибка 

під або лежачи на 

шляху трамвая, що 

рухається 

- - 

X81 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка під об'єкт, що 

рухається, або лежачи 

X81.2 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом стрибка 

під або лежачи на 

шляху моторного 

- - 
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на шляху його руху транспортного засобу, 

що рухається 

X81 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка під об'єкт, що 

рухається, або лежачи 

на шляху його руху 

X81.8 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом стрибка 

під або лежачи на 

шляху іншого 

уточненого об'єкта, що 

рухається 

- - 

X81 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

стрибка під об'єкт, що 

рухається, або лежачи 

на шляху його руху 

X81.9 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом стрибка 

під або лежачи на 

шляху неуточненого 

об'єкта, що рухається 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.0 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.1 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.2 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.3 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.4 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.5 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

- - 
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X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.8 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

- - 

X82 Навмисне завдання 

собі шкоди шляхом 

аварії моторного 

транспортного засобу 

X82.9 Навмисне завдання собі 

шкоди шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

- - 

X83 Навмисне завдання 

собі шкоди іншими 

уточненими засобами 

- - - - 

X84 Навмисне завдання 

собі шкоди 

неуточненими 

засобами 

- - - - 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.00 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.01 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.02 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X85 Напад з 

використанням 

X85.0   X85.03 Напад з 

використанням 
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лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.04 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.05 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.06 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.07 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X85 Напад з 

використанням 

X85.0   X85.08 Напад з 

використанням 



1488 
 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X85 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X85.0   X85.09 Напад з 

використанням 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних 

препаратів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.00 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.01 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.02 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.03 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.04 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 
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ушкодження, 

знайомий або друг 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.05 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.06 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.07 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.08 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X86 Напад з 

використанням їдкої 

речовини з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X86.0   X86.09 Напад з 

використанням 

їдкої речовини з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.00 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.01 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 
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ушкодження, один 

з батьків 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.02 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.03 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.04 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.05 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.06 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.07 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.08 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 
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ушкодження, інша 

уточнена особа 

X87 Напад з 

використанням 

пестицидів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X87.0   X87.09 Напад з 

використанням 

пестицидів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.00 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.01 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.02 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.03 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.04 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.05 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 
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органів влади 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.06 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.07 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.08 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X88 Напад з 

використанням газів 

та випарів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X88.0   X88.09 Напад з 

використанням 

газів та випарів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.00 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.01 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

X89.0   X89.02 Напад з 

використанням 

інших уточнених 
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отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.03 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.04 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.05 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.06 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.07 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 
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група осіб, 

невідомих жертві 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.08 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X89 Напад з 

використанням інших 

уточнених хімічних та 

отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X89.0   X89.09 Напад з 

використанням 

інших уточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.00 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.01 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.02 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

X90.0   X90.03 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 
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метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.04 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.05 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.06 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.07 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.08 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 
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X90 Напад з 

використанням 

неуточнених хімічних 

та отруйних речовин з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X90.0   X90.09 Напад з 

використанням 

неуточнених 

хімічних та 

отруйних речовин 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.00 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.01 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.02 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.03 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.04 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

X91.0   X91.05 Напад з 

повішенням, 
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задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.06 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.07 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.08 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X91 Напад з повішенням, 

удавленням та 

задушенням з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X91.0   X91.09 Напад з 

повішенням, 

удавленням та 

задушенням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.00 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

X92.01 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 



1498 
 

нанесення 

ушкодження 

чи нанесення 

ушкодження 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.02 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.03 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.04 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.05 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.06 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.07 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 
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нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.08 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.0 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

ванні з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження 

X92.09 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

ванні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.10 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.11 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.12 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.13 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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доглядач 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.14 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.15 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.16 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.17 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.18 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.1 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.19 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

басейні з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 
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X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.20 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.21 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.22 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.23 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.24 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.25 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

X92.26 Напад з 

зануренням у воду 
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метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.27 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.28 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.2 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

відкритій водоймі з 

метою вбивства чи 

нанесення ушкодження 

X92.29 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

відкритій водоймі 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.80 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.81 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 
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X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.82 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.83 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.84 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.85 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.86 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 
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X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.87 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.88 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.8 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

іншому уточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.89 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

іншому 

уточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.90 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.91 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

X92.92 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 
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нанесення 

ушкодження 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.93 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.94 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.95 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.96 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.97 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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група осіб, 

невідомих жертві 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.98 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X92 Напад з зануренням у 

воду та утопленням з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X92.9 Напад з зануренням у 

воду та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

X92.99 Напад з 

зануренням у воду 

та утопленням у 

неуточненому 

водоймищі з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.00 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.01 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.02 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.03 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 
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доглядач 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.04 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.05 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.06 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.07 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.08 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X93 Напад з 

використанням ручної 

вогнепальної зброї з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X93.0   X93.09 Напад з 

використанням 

ручної 

вогнепальної зброї 

з метою вбивства 

чи нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 
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X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.10 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.11 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, один з 

батьків 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.12 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, інший 

член родини 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.13 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, доглядач 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.14 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, 

знайомий або друг 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.15 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, 

представник 

органів влади 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

X95.16 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 
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пневматичної рушниці використанням 

пневматичної 

рушниці, особа, 

невідома жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.17 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, група 

осіб, невідомих 

жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.18 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, інша 

уточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.1 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної рушниці 

X95.19 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

пневматичної 

рушниці, 

неуточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.20 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.21 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, один з 

батьків 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.22 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, інший член 
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родини 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.23 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, доглядач 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.24 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, знайомий 

або друг 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.25 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, представник 

органів влади 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.26 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, особа, 

невідома жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.27 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, група осіб, 

невідомих жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.28 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної 

зброї, інша 

уточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.2 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

вогнепальної зброї 

X95.29 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 



1511 
 

вогнепальної 

зброї, неуточнена 

особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.30 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.31 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, один з 

батьків 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.32 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, інший 

член родини 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.33 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, доглядач 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.34 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, 

знайомий або друг 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.35 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, 

представник 

органів влади 

X95 Напад з X95.3 Напад з метою X95.36 Напад з метою 
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використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, особа, 

невідома жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.37 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, група 

осіб, невідомих 

жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.38 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, інша 

уточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.3 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці 

X95.39 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

малокаліберної 

рушниці, 

неуточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.40 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.41 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, один з 

батьків 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

X95.42 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 
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рушниці великого 

калібру 

використанням 

рушниці великого 

калібру, інший 

член родини 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.43 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, доглядач 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.44 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, знайомий 

або друг 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.45 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, 

представник 

органів влади 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.46 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, особа, 

невідома жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.47 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, група 

осіб, невідомих 

жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.48 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, інша 

уточнена особа 
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X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.4 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру 

X95.49 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

рушниці великого 

калібру, 

неуточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.90 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.91 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, один з 

батьків 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.92 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, інший член 

родини 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.93 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, доглядач 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

X95.94 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 
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вогнепальної зброї іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, знайомий 

або друг 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.95 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, представник 

органів влади 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.96 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, особа, 

невідома жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.97 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, група осіб, 

невідомих жертві 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.98 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 

зброї, інша 

уточнена особа 

X95 Напад з 

використанням іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.9 Напад з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження з 

використанням іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

X95.99 Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження з 

використанням 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної 
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зброї, неуточнена 

особа 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.00 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.01 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.02 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.03 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.04 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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знайомий або друг 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.05 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.06 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.07 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.08 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X96 Напад з 

використанням 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X96.0   X96.09 Напад з 

використанням 

вибухових 

речовин та 

підривних 

пристроїв з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 



1518 
 

неуточнена особа 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.00 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.01 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.02 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.03 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.04 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.05 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 
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X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.06 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.07 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.08 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X97 Напад з 

використанням диму, 

вогню та полум'я з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X97.0   X97.09 Напад з 

використанням 

диму, вогню та 

полум'я з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.00 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.01 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 
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X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.02 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.03 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.04 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.05 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.06 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

X98.0   X98.07 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 
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нанесення 

ушкодження 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.08 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

X98 Напад з 

використанням пари, 

гарячих випарів та 

гарячих предметів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X98.0   X98.09 Напад з 

використанням 

пари, гарячих 

випарів та гарячих 

предметів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.00 Напад з 

використанням 

ножа, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.01 Напад з 

використанням 

ножа, один з 

батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.02 Напад з 

використанням 

ножа, інший член 

родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.03 Напад з 

використанням 

ножа, доглядач 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.04 Напад з 

використанням 

ножа, знайомий 

або друг 
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X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.05 Напад з 

використанням 

ножа, представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.06 Напад з 

використанням 

ножа, особа, 

невідома жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.07 Напад з 

використанням 

ножа, група осіб, 

невідомих жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.08 Напад з 

використанням 

ножа, інша 

уточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.0 Напад з використанням 

ножа 

X99.09 Напад з 

використанням 

ножа, неуточнена 

особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.10 Напад з 

використанням 

леза бритви, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.11 Напад з 

використанням 

леза бритви, один 

з батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.12 Напад з 

використанням 

леза бритви, інший 

член родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.13 Напад з 

використанням 

леза бритви, 

доглядач 
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ушкодження 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.14 Напад з 

використанням 

леза бритви, 

знайомий або друг 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.15 Напад з 

використанням 

леза бритви, 

представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.16 Напад з 

використанням 

леза бритви, особа, 

невідома жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.17 Напад з 

використанням 

леза бритви, група 

осіб, невідомих 

жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.18 Напад з 

використанням 

леза бритви, інша 

уточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.1 Напад з використанням 

леза бритви 

X99.19 Напад з 

використанням 

леза бритви, 

неуточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.20 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.21 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, один з 

батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.22 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 



1524 
 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

та шприца, інший 

член родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.23 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, 

доглядач 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.24 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, 

знайомий або друг 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.25 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, 

представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.26 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, особа, 

невідома жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.27 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, група 

осіб, невідомих 

жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.28 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, інша 

уточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.2 Напад з використанням 

голки для ін'єкцій та 

шприца 

X99.29 Напад з 

використанням 

голки для ін'єкцій 

та шприца, 

неуточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.30 Напад з 

використанням 

скла, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.31 Напад з 

використанням 
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гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

скла, один з 

батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.32 Напад з 

використанням 

скла, інший член 

родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.33 Напад з 

використанням 

скла, доглядач 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.34 Напад з 

використанням 

скла, знайомий 

або друг 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.35 Напад з 

використанням 

скла, представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.36 Напад з 

використанням 

скла, особа, 

невідома жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.37 Напад з 

використанням 

скла, група осіб, 

невідомих жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.38 Напад з 

використанням 

скла, інша 

уточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.3 Напад з використанням 

скла 

X99.39 Напад з 

використанням 

скла, неуточнена 

особа 



1526 
 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.80 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.81 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

один з батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.82 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

інший член 

родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.83 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

доглядач 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.84 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

знайомий або друг 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.85 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.86 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

особа, невідома 

жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.87 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.88 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

інша уточнена 
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ушкодження особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.8 Напад з використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета 

X99.89 Напад з 

використанням 

іншого уточненого 

гострого предмета, 

неуточнена особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.90 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.91 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

один з батьків 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.92 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

інший член 

родини 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.93 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

доглядач 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.94 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

знайомий або друг 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.95 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

представник 

органів влади 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.96 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

особа, невідома 

жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.97 Напад з 

використанням 

неуточненого 
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метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

гострого предмета, 

група осіб, 

невідомих жертві 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.98 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

інша уточнена 

особа 

X99 Напад з 

використанням 

гострого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

X99.9 Напад з використанням 

неуточненого гострого 

предмета 

X99.99 Напад з 

використанням 

неуточненого 

гострого предмета, 

неуточнена особа 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.00 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.01 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.02 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.03 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.04 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y00 Напад з Y00.0   Y00.05 Напад з 
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використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.06 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.07 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.08 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y00 Напад з 

використанням тупого 

предмета з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y00.0   Y00.09 Напад з 

використанням 

тупого предмета з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.00 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.01 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y01 Напад зі штовханням з Y01.0   Y01.02 Напад зі 
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висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.03 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.04 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.05 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.06 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.07 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y01 Напад зі штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y01.0   Y01.08 Напад зі 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y01 Напад зі штовханням з Y01.0   Y01.09 Напад зі 
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висоти з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

штовханням з 

висоти з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.10 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.11 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.12 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.13 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

Y02.14 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 
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метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.15 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.16 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.17 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.18 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

Y02.1 Напад зі штовханням 

під чи на шлях поїзда, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

Y02.19 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях поїзда, що 

рухається, або 

розміщенням на 
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метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.20 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.21 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.22 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.23 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

Y02.24 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 
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нанесення 

ушкодження 

ушкодження метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.25 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.26 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.27 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.28 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

Y02.2 Напад зі штовханням 

під чи на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

Y02.29 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях трамвая, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 
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нанесення 

ушкодження 

ушкодження метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.30 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.31 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.32 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

Y02.33 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 
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ушкодження шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.34 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.35 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.36 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

Y02.37 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 
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ушкодження вбивства чи нанесення 

ушкодження 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.38 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.3 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

моторного 

транспортного засобу, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.39 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

моторного 

транспортного 

засобу, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.80 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

Y02.81 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 
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ушкодження ушкодження шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.82 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.83 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.84 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.85 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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представник 

органів влади 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.86 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.87 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.88 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.8 Напад зі штовханням 

під чи на шлях іншого 

уточненого об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.89 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях іншого 

уточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням Y02.9 Напад зі штовханням Y02.90 Напад зі 
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під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.91 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.92 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.93 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

Y02.94 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 
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шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.95 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.96 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.97 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

Y02.98 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 
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нанесення 

ушкодження 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y02 Напад зі штовханням 

під чи на шлях об'єкта, 

що рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y02.9 Напад зі штовханням 

під чи на шлях 

неуточненого об'єкту, 

що рухається, або 

розміщенням на шляху 

його руху з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y02.99 Напад зі 

штовханням під чи 

на шлях 

неуточненого 

об'єкту, що 

рухається, або 

розміщенням на 

шляху його руху з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.00 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.01 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, один 

з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.02 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

інший член 

родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.03 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 
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засобом, не 

дорожнього, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.04 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.05 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.06 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.07 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, група 

осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

Y03.08 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

Y03.0 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

Y03.09 Напад шляхом 

зіткнення 
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з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

не дорожнього 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, не 

дорожнього, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.10 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.11 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, один 

з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.12 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

інший член 

родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.13 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.14 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 
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знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.15 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.16 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.17 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, група 

осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.18 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.1 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним об'єктом, 

не дорожнього 

Y03.19 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

нерухомим або 

стаціонарним 

об'єктом, не 

дорожнього, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

Y03.20 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 
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ушкодження не дорожньої засобу, не 

дорожньої, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.21 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, один з 

батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.22 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, інший 

член родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.23 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.24 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.25 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.26 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, особа, 

невідома жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.27 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, група 
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осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.28 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.2 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.29 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.30 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.31 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, один з 

батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.32 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, інший 

член родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.33 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.34 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду Y03.3 Напад шляхом Y03.35 Напад шляхом 
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транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.36 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, особа, 

невідома жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.37 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, група 

осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.38 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.3 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

не дорожньої 

Y03.39 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, не 

дорожньої, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.40 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.41 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 
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дорожнього, один 

з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.42 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

інший член 

родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.43 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.44 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.45 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.46 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

Y03.47 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 
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нанесення 

ушкодження 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, група 

осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.48 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.4 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

дорожнього 

Y03.49 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

іншим моторним 

транспортним 

засобом, 

дорожнього, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.50 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.51 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, один 

з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.52 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

інший член 
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родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.53 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.54 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.55 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.56 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.57 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, група 

осіб, невідомих 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

Y03.58 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 



1552 
 

ушкодження стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, інша 

уточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.5 Напад шляхом 

зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

дорожнього 

Y03.59 Напад шляхом 

зіткнення 

легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним 

об'єктом, 

дорожнього, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.80 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.81 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

один з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.82 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

інший член 

родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.83 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

доглядач 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.84 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.85 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

представник 

органів влади 
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Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.86 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.87 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.88 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

інша уточнена 

особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.8 Напад шляхом іншої 

уточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.89 Напад шляхом 

іншої уточненої 

аварії моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

неуточнена особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.90 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.91 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

один з батьків 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.92 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

інший член 

родини 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.93 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

доглядач 
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Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.94 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

знайомий або друг 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.95 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

представник 

органів влади 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.96 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

особа, невідома 

жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.97 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.98 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

інша уточнена 

особа 

Y03 Напад шляхом наїзду 

транспортним засобом 

з метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y03.9 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного засобу, 

дорожньої 

Y03.99 Напад шляхом 

неуточненої аварії 

моторного 

транспортного 

засобу, дорожньої, 

неуточнена особа 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.00 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.01 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 
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ушкодження, один 

з батьків 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.02 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.03 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.04 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.05 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.06 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.07 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.08 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 
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ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y04 Напад з застосуванням 

фізичної сили з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y04.0   Y04.09 Напад з 

застосуванням 

фізичної сили з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.00 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.01 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

один з батьків 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.02 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

інший член 

родини 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.03 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

доглядач 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.04 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

знайомий або друг 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.05 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

представник 

органів влади 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.06 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

особа, невідома 

жертві 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.07 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

група осіб, 
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невідомих жертві 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.08 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

інша уточнена 

особа 

Y05 Застосування фізичної 

сили з метою 

зґвалтування 

Y05.0   Y05.09 Застосування 

фізичної сили з 

метою 

зґвалтування , 

неуточнена особа 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.00 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.01 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.02 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.03 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.04 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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знайомий або друг 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.05 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.06 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.07 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.08 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y06 Позбавлення догляду 

або залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y06.0   Y06.09 Позбавлення 

догляду або 

залишення без 

нагляду з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.00 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 
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Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.01 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.02 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.03 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.04 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.05 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.06 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.07 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 
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Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.08 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y07 Інші форми 

неналежного 

поводження з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y07.0   Y07.09 Інші форми 

неналежного 

поводження з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.00 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.01 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.02 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.03 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.04 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 



1561 
 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.05 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.06 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.07 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.08 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y08 Напад з застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження 

Y08.0   Y08.09 Напад з 

застосуванням 

інших уточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.00 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 
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чоловік/дружина 

або співмешканець 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.01 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, один 

з батьків 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.02 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

інший член 

родини 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.03 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

доглядач 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.04 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

знайомий або друг 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.05 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

представник 

органів влади 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.06 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

особа, невідома 

жертві 
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Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.07 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

група осіб, 

невідомих жертві 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.08 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, інша 

уточнена особа 

Y09 Напад з застосуванням 

неуточнених засобів з 

метою вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

Y09.0   Y09.09 Напад з 

застосуванням 

неуточнених 

засобів з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження, 

неуточнена особа 

Y10 Отруєння та вплив 

неопіоїдних 

анальгезивних, 

жарознижувальних та 

протиревматичних 

засобів, намір 

невизначений 

- - - - 

Y11 Отруєння та вплив 

протиепілептичних, 

седативно-снодійних 

та 

протипаркінсонічних 

та психотропних 

засобів, не 

класифіковані в інших 

рубриках, намір 

невизначений 

- - - - 

Y12 Отруєння та вплив 

наркотичних та 

психодислептичних 

[галюциногенних] 

речовин, не 

класифіковані в інших 

рубриках, намір 

невизначений 

- - - - 

Y13 Отруєння та вплив 

інших лікарських 

засобів, що впливають 

- - - - 
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на вегетативну 

нервову систему, 

намір невизначений 

Y14 Отруєння та вплив 

інших та неуточнених 

лікарських засобів, 

медикаментів та 

біологічних речовин, 

намір невизначений 

- - - - 

Y15 Отруєння та вплив 

алкоголю, намір 

невизначений 

- - - - 

Y16 Отруєння та вплив 

органічних 

розчинників та 

галогенних 

вуглеводнів та їх 

випарів, намір 

невизначений 

- - - - 

Y17 Отруєння та вплив 

інших газів та випарів, 

намір невизначений 

Y17.0 Отруєння та вплив 

відпрацьованого газу 

автомототранспорту, 

намір невизначений 

- - 

Y17 Отруєння та вплив 

інших газів та випарів, 

намір невизначений 

Y17.1 Отруєння та вплив 

зрідженого 

вуглеводневого газу 

[LPG], намір 

невизначений 

- - 

Y17 Отруєння та вплив 

інших газів та випарів, 

намір невизначений 

Y17.2 Отруєння та вплив 

іншого уточненого 

газу, що 

використовується в 

побуті, намір 

невизначений 

- - 

Y17 Отруєння та вплив 

інших газів та випарів, 

намір невизначений 

Y17.8 Отруєння та вплив 

іншого уточненого газу 

та випарів, намір 

невизначений 

- - 

Y17 Отруєння та вплив 

інших газів та випарів, 

намір невизначений 

Y17.9 Отруєння та вплив 

неуточненого газу та 

випарів, намір 

невизначений 

- - 

Y18 Отруєння та вплив 

пестицидів, намір 

невизначений 

- - - - 

Y19 Отруєння та вплив 

інших та неуточнених 

хімічних та отруйних 

речовин, намір 

невизначений 

- - - - 

Y20 Повішення, задушення 

та удавлення, намір 

- - - - 
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невизначений 

Y21 Занурення у воду та 

утоплення, намір 

невизначений 

Y21.0 Занурення у воду та 

утоплення у ванні, 

намір невизначений 

- - 

Y21 Занурення у воду та 

утоплення, намір 

невизначений 

Y21.1 Занурення у воду та 

утоплення у басейні, 

намір невизначений 

- - 

Y21 Занурення у воду та 

утоплення, намір 

невизначений 

Y21.2 Занурення у воду та 

утоплення у відкритій 

водоймі, намір 

невизначений 

- - 

Y21 Занурення у воду та 

утоплення, намір 

невизначений 

Y21.8 Занурення у воду та 

утоплення у іншому 

уточненому 

водоймищі, намір 

невизначений 

- - 

Y21 Занурення у воду та 

утоплення, намір 

невизначений 

Y21.9 Занурення у воду та 

утоплення у 

неуточненому 

водоймищі, намір 

невизначений 

- - 

Y22 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

ручної вогнепальної 

зброї, намір 

невизначений 

- - - - 

Y24 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

Y24.1 Ушкодження внаслідок 

пострілу з 

пневматичної рушниці, 

намір невизначений 

- - 

Y24 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

Y24.2 Ушкодження внаслідок 

пострілу з вогнепальної 

зброї, намір 

невизначений 

- - 

Y24 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

Y24.3 Ушкодження внаслідок 

пострілу з 

малокаліберної 

рушниці, намір 

невизначений 

- - 

Y24 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

Y24.4 Ушкодження внаслідок 

пострілу з рушниці 

великого калібру, намір 

невизначений 

- - 

Y24 Ушкодження 

внаслідок пострілу з 

іншої та неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

Y24.9 Ушкодження внаслідок 

пострілу з іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї, 

намір невизначений 

- - 

Y25 Ушкодження - - - - 
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внаслідок 

застосування 

вибухових речовин та 

підривних пристроїв, 

намір невизначений 

Y26 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

димом, вогнем та 

полум'ям, намір 

невизначений 

- - - - 

Y27 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

парою, гарячими 

випарами та 

предметами, намір 

невизначений 

- - - - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.0 Контакт з ножем, намір 

невизначений 

- - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.1 Контакт з лезом 

бритви, намір 

невизначений 

- - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.2 Контакт з голкою для 

ін'єкцій та шприцом, 

намір невизначений 

- - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.3 Контакт зі склом, намір 

невизначений 

- - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.8 Контакт з іншим 

уточненим гострим 

предметом, намір 

невизначений 

- - 

Y28 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

гострим предметом, 

намір невизначений 

Y28.9 Контакт з неуточненим 

гострим предметом, 

намір невизначений 

- - 

Y29 Ушкодження 

внаслідок контакту з 

тупим предметом, 

намір невизначений 

- - - - 

Y30 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

стрибка чи поштовху з 

висоти, намір 

невизначений 

- - - - 

Y31 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

лежання під або бігу 

Y31.0 Ушкодження внаслідок 

падіння, лежання під 

або бігу перед поїздом, 

- - 
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перед об'єктом, що 

рухається, намір 

невизначений 

що рухається, намір 

невизначений 

Y31 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

лежання під або бігу 

перед об'єктом, що 

рухається, намір 

невизначений 

Y31.1 Ушкодження внаслідок 

падіння, лежання під 

або бігу перед 

трамваєм, що 

рухається, намір 

невизначений 

- - 

Y31 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

лежання під або бігу 

перед об'єктом, що 

рухається, намір 

невизначений 

Y31.2 Ушкодження внаслідок 

падіння, лежання під 

або бігу перед 

моторним 

транспортним засобом, 

що рухається, намір 

невизначений 

- - 

Y31 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

лежання під або бігу 

перед об'єктом, що 

рухається, намір 

невизначений 

Y31.8 Ушкодження внаслідок 

падіння, лежання під 

або бігу перед іншим 

уточненим об'єктом, 

що рухається, намір 

невизначений 

- - 

Y31 Ушкодження 

внаслідок падіння, 

лежання під або бігу 

перед об'єктом, що 

рухається, намір 

невизначений 

Y31.9 Ушкодження внаслідок 

падіння, лежання під 

або бігу перед 

неуточненим об'єктом, 

що рухається, намір 

невизначений 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.0 Зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

транспортним засобом, 

намір невизначений, не 

дорожнє 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.1 Зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

намір невизначений, не 

дорожнє 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.2 Інша уточнена аварія 

моторного 

транспортного засобу, 

намір невизначений, не 

дорожня 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.3 Неуточнена аварія 

моторного 

транспортного засобу, 

намір невизначений, не 

дорожня 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

Y32.4 Зіткнення легкового 

автомобіля з іншим 

моторним 

- - 
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намір невизначений транспортним засобом, 

намір невизначений, 

дорожнє 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.5 Зіткнення легкового 

автомобіля з 

зафіксованим або 

стаціонарним об'єктом, 

намір невизначений, 

дорожнє 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.8 Інша уточнена аварія 

моторного 

транспортного засобу, 

намір невизначений, 

дорожня 

- - 

Y32 Ушкодження 

внаслідок аварії 

транспортного засобу, 

намір невизначений 

Y32.9 Неуточнена аварія 

моторного 

транспортного засобу, 

намір невизначений, 

дорожня 

- - 

Y33 Інші уточнені 

ушкодження, намір 

невизначений 

- - - - 

Y34 Неуточнене 

ушкодження, намір 

невизначений 

- - - - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.01 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

ручної 

вогнепальної зброї 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.02 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

пневматичної 

рушниці 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.03 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

вогнепальної зброї 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.04 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

малокаліберної 

рушниці 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.05 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

рушниці великого 
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калібру 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.0 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вогнепальної зброї 

Y35.09 Ушкодження 

внаслідок 

передбаченого 

законом пострілу з 

іншої та 

неуточненої 

вогнепальної зброї 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.1 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання 

вибухових речовин 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.2 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання газу 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.3 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання тупих 

предметів 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.4 Ушкодження внаслідок 

передбаченого законом 

використання гострих 

(колючих) предметів 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.5 Передбачена законом 

смертна кара 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.6 Передбачене законом 

нанесення ушкоджень 

іншими уточненими 

засобами 

- - 

Y35 Ушкодження 

внаслідок дій, 

передбачених законом 

Y35.7 Передбачене законом 

нанесення ушкоджень з 

використанням 

неуточнених засобів 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.0 Ушкодження внаслідок 

військових операцій з 

використанням вибуху 

військово-морської 

зброї 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.1 Ушкодження внаслідок 

військових операцій, 

спричинені аварією 

літака 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.2 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені іншими 

видами вибухів та 

уламків 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.3 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені вогнем, 

пожежею та гарячими 

- - 
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предметами 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.41 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з ручної 

вогнепальної зброї 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.42 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з 

пневматичної 

рушниці 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.43 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з 

вогнепальної зброї 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.44 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з 

малокаліберної 

рушниці 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.45 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з 

рушниці великого 

калібру 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.4 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

вогнепальною та 

іншими видами 

звичайної зброї 

Y36.49 Ушкодження 

внаслідок 

військових дій, 

спричинені 

пострілом з іншої 

та неуточненої 

вогнепальної зброї 

та іншої звичайної 

зброї 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.5 Ушкодження внаслідок 

військових дій з 

застосуванням ядерної 

зброї 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.6 Ушкодження внаслідок 

військових операцій, 

пов'язаних з 

застосуванням 

біологічної зброї 

- - 



1571 
 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.7 Ушкодження внаслідок 

військових операцій, 

пов'язаних з 

застосуванням хімічної 

зброї та іншої зброї 

масового знищення 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.8 Ушкодження, отримані 

внаслідок бойових 

операцій після 

припинення військових 

дій 

- - 

Y36 Ушкодження 

внаслідок військових 

дій 

Y36.9 Ушкодження внаслідок 

військових дій, 

неуточнені 

- - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.0 Пеніциліни - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.1 Цефалоспорини та інші 

β-лактамні антибіотики 

- - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.2 Хлорамфеніколи - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.3 Макроліди - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.4 Тетрацикліни - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.5 Аміноглікозиди - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.6 Рифампіцини - - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.7 Протигрибкові 

антибіотики системної 

дії 

- - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.8 Інші антибіотики 

системної дії 

- - 

Y40 Антибіотики 

системної дії 

Y40.9 Антибіотик системної 

дії, неуточнений 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.0 Сульфаніламідні 

лікарські засоби 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.1 Антимікобактеріальні 

лікарські засоби 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.2 Протималярійні 

препарати та лікарські 

засоби, що діють на 

інших найпростіших, 

які паразитують в крові 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.3 Інші антипротозойні 

лікарські засоби 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.4 Протигельмінтні 

лікарські засоби 

- - 
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Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.5 Противірусні лікарські 

засоби 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.8 Інші уточнені 

протиінфекційні та 

протипаразитарні 

лікарські засоби 

системної дії 

- - 

Y41 Іінші протиінфекційні 

та протипаразитарні 

лікарські засоби 

Y41.9 Протиінфекційний та 

протипаразитарний 

лікарський засіб 

системної дії, 

неуточнений 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.0 Глюкокортикоїди та їх 

синтетичні аналоги 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.1 Гормони щитоподібної 

залози та їх замінники 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.2 Антитиреоїдні 

лікарські засоби 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.3 Інсулін та пероральні 

гіпоглікемічні 

[протидіабетичні] 

лікарські засоби 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.4 Пероральні 

контрацептиви 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.5 Інші естрогени та 

прогестини 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.6 Антигонадотропіни, 

антиестрогени, 

антиандрогени, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.7 Андрогени та їх 

анаболічні аналоги 

- - 
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Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.8 Інші та неуточнені 

гормони та їх 

синтетичні замінники 

- - 

Y42 Гормони та їх 

синтетичні замінники 

та антагоністи, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y42.9 Інші та неуточнені 

антагоністи гормонів 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.0 Протиалергічні та 

протиблювотні 

лікарські засоби 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.1 Протипухлинні 

антиметаболіти 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.2 Протипухлинні 

природні лікарські 

засоби 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.3 Інші протипухлинні 

лікарські засоби 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.4 Імунодепресивні 

лікарські засоби 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.5 Лікарські засоби, які 

підвищують 

кислотність та лужність 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.6 Ферменти, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.8 Інші лікарські засоби 

переважно системної 

дії, не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

Y43 Лікарські засоби 

переважно системної 

дії 

Y43.9 Лікарський засіб 

переважно системної 

дії, неуточнений 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.0 Лікарські засоби заліза 

та інші препарати для 

лікування гіпохромної 

анемії 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.1 Вітамін В12, фолієва 

кислота та інші 

лікарські засоби для 

лікування 

мегалобластної анемії 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.2 Антикоагулянти - - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

Y44.3 Антагоністи 

антикоагулянтів, 

- - 
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компоненти крові вітамін К та інші 

коагулянти 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.4 Антитромбічні 

препарати [інгібітори 

агрегації тромбоцитів] 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.5 Тромболітичні 

препарати 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.6 Нативна кров та 

продукти крові 

- - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.7 Замінники плазми - - 

Y44 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

компоненти крові 

Y44.9 Інші та неуточнені 

лікарські засоби, які 

діють на компоненти 

крові 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.0 Опіоїдні та споріднені 

анальгезивні лікарські 

засоби 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.1 Саліцилати - - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.2 Похідні пропіонової 

кислоти 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.3 Інші нестероїдні 

протизапальні лікарські 

засоби [НПЗЗ] 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.4 Протиревматичні 

засоби 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.5 Похідні 4-амінофенолу - - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.8 Інші анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні лікарські 

засоби 

- - 

Y45 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні засоби 

Y45.9 Анальгезивні, 

жарознижувальні та 

протизапальні лікарські 

засоби, неуточнені 

- - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.0 Сукциніміди - - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.1 Оксазолідиндіони - - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

Y46.2 Похідні гідантоїну - - 
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лікарські засоби 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.3 Деоксибарбітурати - - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.4 Іміностилбени - - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.5 Вальпроєва кислота - - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.6 Інші та неуточнені 

протиепілептичні 

лікарські засоби 

- - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.7 Протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

- - 

Y46 Протиепілептичні та 

протипаркінсонічні 

лікарські засоби 

Y46.8 Протиспастичні 

лікарські засоби 

- - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.0 Барбітурати, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.1 Бензодіазепіни - - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.2 Похідні хлору - - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.3 Паральдегіди - - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.4 Сполуки брому - - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.5 Седативно-снодійні 

лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.8 Інші седативні, 

снодійні та 

анксіолітичні лікарські 

засоби 

- - 

Y47 Седативні, снодійні та 

антианксіолітичні 

[протитривожні] 

лікарські засоби 

Y47.9 Седативний, снодійний 

та анксіолітичний 

лікарський засіб, 

неуточнений 

- - 

Y48 Анестетики та Y48.0 Інгаляційні анестетики - - 
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терапевтичні гази 

Y48 Анестетики та 

терапевтичні гази 

Y48.1 Парентеральні 

анестетики 

- - 

Y48 Анестетики та 

терапевтичні гази 

Y48.2 Інші та неуточнені 

знеболюючі засоби 

загальної дії 

- - 

Y48 Анестетики та 

терапевтичні гази 

Y48.3 Знеболюючі лікарські 

засоби місцевої дії 

- - 

Y48 Анестетики та 

терапевтичні гази 

Y48.4 Анестетик, 

неуточнений 

- - 

Y48 Анестетики та 

терапевтичні гази 

Y48.5 Терапевтичні гази - - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.0 Трициклічні та 

тетрациклічні 

антидепресанти 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.1 Інгібітори 

моноаміноксидази 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.2 Інші та неуточнені 

антидепресанти 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.3 Антипсихотичні та 

нейролептичні 

препарати 

фенотіазинового ряду 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.4 Нейролептики - похідні 

бутирофенону та 

тіоксантену 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.5 Інші антипсихотичні та 

нейролептичні 

лікарські засоби 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.6 Психодислептики 

[галюциногени] 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.7 Психостимулятори, що 

характеризуються 

можливістю звикання 

до них 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.8 Інші психотропні 

лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y49 Психотропні лікарські 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y49.9 Психотропний 

лікарський засіб, 

неуточнений 

- - 
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Y50 Лікарські засоби, які 

стимулюють 

центральну нервову 

систему, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y50.0 Аналептичні лікарські 

засоби 

- - 

Y50 Лікарські засоби, які 

стимулюють 

центральну нервову 

систему, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y50.1 Антагоністи опіоїдних 

рецепторів 

- - 

Y50 Лікарські засоби, які 

стимулюють 

центральну нервову 

систему, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y50.2 Метилксантини, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y50 Лікарські засоби, які 

стимулюють 

центральну нервову 

систему, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y50.8 Інші стимулятори 

центральної нервової 

системи 

- - 

Y50 Лікарські засоби, які 

стимулюють 

центральну нервову 

систему, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y50.9 Стимулятори 

центральної нервової 

системи, неуточнені 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.0 Інгібітори 

холінестерази 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.1 Інші 

парасимпатоміметичні 

[холінергічні] засоби 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.2 Гангліоблокатори, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.3 Інші 

парасимпатолітичні 

[антихолінергетичні та 

антимускаринні засоби] 

та спазмолітичні 

засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

Y51.4 Агоністи, переважно 

альфа-

адренорецепторів, не 

- - 
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систему класифіковані в інших 

рубриках 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.5 Агоністи переважно 

бета-адренорецепторів, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.6 Антагоністи альфа-

адренорецепторів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.7 Антагоністи бета-

адренорецепторів, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.8 Центральнодіючі та 

адренергічні 

нейронблокатори, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y51 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

Y51.9 Інші та неуточнені 

лікарські засоби, які 

діють переважно на 

вегетативну нервову 

систему 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.0 Серцеві глікозиди та 

лікарські засоби 

аналогічної дії 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.1 Блокатори кальцієвих 

каналів 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.2 Інші протиаритмічні 

лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.3 Коронаророзширюваль

ні лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.4 Інгібітори 

ангіотензинконвертуюч

ого ферменту 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.5 Інші гіпотензивні 

лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.6 Антигіперліпідемічні 

та 

антиатеросклеротичні 

лікарські засоби 

- - 
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Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.7 Лікарські засоби, що 

розширюють 

периферичні судини 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.8 Антиварикозні 

лікарські засоби, у тому 

числі склерозуючі 

препарати 

- - 

Y52 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

Y52.9 Інші та неуточнені 

лікарські засоби, які 

діють переважно на 

серцево-судинну 

систему 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.0 Антагоністи 

гістамінових Н2-

рецепторів 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.1 Інші антациди та 

лікарські засоби, які 

пригнічують шлункову 

секрецію 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.2 Подразнюючі проносні 

лікарські засоби 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.3 Сольові та осмотичні 

проносні лікарські 

засоби 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.4 Інші проносні лікарські 

засоби 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.5 Лікарські засоби, які 

стимулюють травлення 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.6 Протидіарейні 

лікарські засоби 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.7 Блювотні лікарські 

засоби 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.8 Інші лікарські засоби , 

які діють переважно на 

шлунково-кишковий 

тракт 

- - 

Y53 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи травлення 

Y53.9 Лікарський засіб, який 

діє переважно на 

шлунково-кишковий 

тракт, неуточнений 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

Y54.0 Мінералокортикоїди - - 



1580 
 

кислоти 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.1 Антагоністи 

мінералокортикоїдів 

[антагоністи 

альдостерону] 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.2 Інгібітори 

карбоангідрази 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.3 Похідні 

бензотіадіазину 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.4 Петльові діуретики - - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.5 Інші діуретики - - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.6 Лікарські засоби, які 

впливають на 

електролітний, 

енергетичний та 

водний баланс 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.7 Лікарські засоби, які 

впливають на обмін 

кальцію 

- - 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

Y54.8 Лікарські засоби, які 

впливають на обмін 

сечової кислоти 

- - 
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баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

водно-сольовий 

баланс, обмін 

мінеральних речовин 

та обмін сечової 

кислоти 

Y54.9 Мінеральні солі, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.0 Гормональні препарати 

групи окситоцину 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.1 Міорелаксанти 

[блокатори Н-

холінорецепторів 

скелетних м'язів] 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.2 Інші та неуточнені 

лікарські засоби, які 

діють переважно на 

м'язи 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.3 Протикашльові 

лікарські засоби 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.4 Відхаркувальні 

лікарські засоби 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.5 Лікарські засоби, які 

використовують при 

нежиті 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.6 Протиастматичні 

лікарські засоби, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y55 Лікарські засоби, які 

діють переважно на 

гладку та скелетну 

мускулатуру та органи 

дихання 

Y55.7 Інші та неуточнені 

лікарські засоби, які 

діють переважно на 

органи дихання 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

Y56.0 Протигрибкові, 

протиінфекційні та 

- - 
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переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

протизапальні лікарські 

засоби місцевої дії, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.1 Протисвербіжні 

лікарські засоби 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.2 В'яжучі лікарські 

засоби та детергенти 

місцевої дії 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.3 Пом'якшувальні, 

захисні лікарські 

засоби та засоби, що 

зменшують 

подразнення 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.4 Кератолітичні, 

кератопластичні та інші 

лікарські засоби та 

препарати для 

лікування волосся 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

Y56.5 Лікарські засоби та 

препарати, що 

застосовуються в 

офтальмологічній 

практиці 

- - 
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використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.6 Лікарські засоби та 

препарати, що 

застосовуються в 

оториноларингологічні

й практиці 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.7 Лікарські засоби 

місцевої дії, які 

застосовуються в 

стоматологічній 

практиці 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.8 Інші лікарські засоби 

місцевої дії 

- - 

Y56 Лікарські засоби 

місцевої дії, які діють 

переважно на шкіру та 

слизову оболонку, та 

засобів, які 

використовуються в 

офтальмологічній, 

оториноларингологічн

ій та стоматологічній 

практиці 

Y56.9 Лікарський засіб 

місцевої дії, 

неуточнений 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.0 Лікарські засоби, що 

пригнічують апетит 

[анорексигенні засоби] 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.1 Ліпотропні лікарські 

засоби 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

Y57.2 Антидоти та хелатуючі 

агенти, не 

- - 
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медикаменти класифіковані в інших 

рубриках 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.3 Спеціальні лікарські 

засоби для лікування 

алкоголізму, які 

викликають 

непереносимість до 

алкоголю 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.4 Фармацевтичні 

наповнювачі 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.5 Рентгеноконтрастні 

препарати 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.6 Інші діагностичні 

препарати 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.7 Вітаміни, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.8 Інші лікарські засоби та 

медикаменти 

- - 

Y57 Інші та неуточнені 

лікарські засоби та 

медикаменти 

Y57.9 Лікарський засіб або 

медикамент, 

неуточнений 

- - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.0 Вакцина БЦЖ - - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.1 Черевнотифозна та 

паратифозна вакцини 

- - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.2 Холерна вакцина - - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.3 Чумна вакцина - - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.4 Протиправцева вакцина - - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.5 Протидифтерійна 

вакцина 

- - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.6 Протикашлюкова 

вакцина, включаючи 

комбіновані вакцини з 

кашлюковим 

компонентом 

- - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.8 Змішані бактеріальні 

вакцини, за винятком 

комбінованих вакцин з 

кашлюковим 

компонентом 

- - 

Y58 Бактеріальні вакцини Y58.9 Інші та неуточнені 

бактеріальні вакцини 

- - 

Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.0 Вірусні вакцини - - 

Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.1 Рикетсіозні вакцини - - 
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Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.2 Протозойні вакцини - - 

Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.3 Імуноглобулін - - 

Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.8 Інші уточнені вакцини 

та біологічні речовини 

- - 

Y59 Інші та неуточнені 

вакцини та біологічні 

речовини 

Y59.9 Вакцина та біологічна 

речовина, неуточнена 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.0 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

хірургічної операції 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.1 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

проведення інфузії чи 

трансфузії 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.2 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

ниркового діалізу чи 

іншої перфузії 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.3 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

ін'єкції чи імунізації 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.4 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

ендоскопічного 

дослідження 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.5 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

катетеризації серця 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

Y60.6 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

аспірації рідини або 

тканини, пункції та 

- - 
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допомоги іншої катетеризації 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.7 Під час застосування 

клізми 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.8 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

іншого хірургічного 

або терапевтичного 

втручання 

- - 

Y60 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y60.9 Випадковий поріз, 

прокол, прорив чи 

кровотеча під час 

неуточненого 

хірургічного або 

терапевтичного 

втручання 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.0 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

хірургічної операції 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.1 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

проведення інфузії чи 

трансфузії 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.2 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

ниркового діалізу чи 

іншої перфузії 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.3 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час ін'єкції 

чи імунізації 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

Y61.4 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

- - 
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надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

ендоскопічного 

дослідження 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.5 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

катетеризації серця 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.6 Під час аспірації, 

пункції та іншої 

катетеризації 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.7 Під час видалення 

катетера чи тампона 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.8 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час іншого 

хірургічного або 

терапевтичного 

втручання 

- - 

Y61 Випадкове залишення 

стороннього предмета 

в організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y61.9 Випадкове залишення 

стороннього предмета в 

організмі під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги час 

неуточненого 

хірургічного або 

терапевтичного 

втручання 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.0 Недостатня 

стерильність під час 

хірургічної операції 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.1 Недостатня 

стерильність під час 

проведення інфузії чи 

трансфузії 

- - 
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Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.2 Недостатня 

стерильність під час 

ниркового діалізу чи 

іншої перфузії 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.3 Недостатня 

стерильність під час 

ін'єкції чи імунізації 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.4 Недостатня 

стерильність під час 

ендоскопічного 

дослідження 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.5 Недостатня 

стерильність під час 

катетеризації серця 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.6 Недостатня 

стерильність під час 

аспірації рідини або 

тканини, пункції та 

іншої катетеризації 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.8 Недостатня 

стерильність під час 

іншого хірургічного 

або терапевтичного 

втручання 

- - 

Y62 Недостатня 

стерильність під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y62.9 Недостатня 

стерильність під час 

неуточненого 

хірургічного або 

терапевтичного 

втручання 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.0 Введення надмірної 

кількості крові чи іншої 

рідини під час 

трансфузії чи інфузії 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.1 Неправильне 

розведення рідини, яка 

використовується під 

час інфузії 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.2 Передозування під час 

променевої терапії 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

Y63.3 Випадкове 

опромінення пацієнта 

- - 
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надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

під час виконання 

медичної процедури 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.4 Неправильне дозування 

під час електрошокової 

чи інсуліношокової 

терапії 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.5 Невідповідна 

температура при 

місцевій аплікації та 

накладанні пов'язки 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.6 Невикористання 

необхідного 

лікарського засобу, 

медикаменту чи 

біологічної речовини 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.8 Неправильне дозування 

під час іншої 

хірургічної або 

терапевтичної 

процедури 

- - 

Y63 Неправильне 

дозування під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y63.9 Неправильне дозування 

під час проведення 

неуточненої хірургічної 

або терапевтичної 

процедури 

- - 

Y64 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин 

Y64.0 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин для трансфузії 

чи інфузії 

- - 

Y64 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин 

Y64.1 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин для ін'єкції чи 

вакцинації 

- - 

Y64 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин 

Y64.8 Забруднені медичні або 

біологічні речовини, 

введені іншим 

способом 

- - 

Y64 Використання 

забруднених медичних 

або біологічних 

речовин 

Y64.9 Забруднені медичні або 

біологічні речовини, 

введені неуточненим 

способом 

- - 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.0 Несумісність перелитої 

крові 

- - 

Y65 Інше випадкові Y65.1 Використання для - - 
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ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

вливання помилково 

взятої рідини 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.2 Дефект при накладанні 

шва чи лігатури під час 

хірургічної операції 

- - 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.3 Неправильне 

положення 

ендотрахеальної трубки 

під час наркозу 

- - 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.4 Дефект введення чи 

видалення іншої трубки 

чи інструмента 

- - 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.5 Виконання операції, що 

не відповідає 

показанням 

- - 

Y65 Інше випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

Y65.8 Інші уточнені 

випадкові ситуації під 

час надання хірургічної 

та терапевтичної 

допомоги 

- - 

Y66 Ненадання хірургічної 

та терапевтичної 

допомоги 

- - - - 

Y69 Неуточнені випадкові 

ситуації під час 

надання хірургічної та 

терапевтичної 

допомоги 

- - - - 

Y70 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y70.0 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y70 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y70.1 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y70 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y70.2 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

- - 



1591 
 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

Y70 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y70.3 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y70 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y70.8 Прилади для анестезії 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y71 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y71.0 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y71 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y71.1 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y71 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y71.2 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y71 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y71.3 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

- - 



1592 
 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

Y71 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y71.8 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

системи кровообігу та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y72 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y72.0 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Обладнання 

для діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y72 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y72.1 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y72 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y72.2 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Протези та 

інші імплантати, 

матеріали та відповідні 

пристрої 

- - 

Y72 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y72.3 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

горла, носа та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Хірургічні 

інструменти, матеріали 

та обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y72 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

Y72.8 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб вуха, 

- - 
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горла, носа та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

горла, носа та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

Y73 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y73.0 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y73 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y73.1 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y73 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y73.2 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y73 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y73.3 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

сечостатевої системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y73 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

Y73.8 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

органів травлення та 

- - 
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сечостатевої системи 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

сечостатевої системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

Y74 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y74.0 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y74 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y74.1 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y74 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y74.2 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y74 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y74.3 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

- - 
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матеріали) 

Y74 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y74.8 Прилади, що 

використовуються в 

лікарнях загального 

типу, та прилади 

індивідуального 

користування та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y75 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y75.0 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y75 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y75.1 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y75 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y75.2 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y75 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y75.3 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 
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Y75 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y75.8 Прилади для 

діагностики та 

лікування хвороб 

нервової системи та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y76 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y76.0 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Обладнання 

для діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y76 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y76.1 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y76 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y76.2 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Протези та 

інші імплантати, 

матеріали та відповідні 

пристрої 

- - 

Y76 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y76.3 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

акушерстві та 

гінекології, та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Хірургічні 

інструменти, матеріали 

та обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y76 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

Y76.8 Прилади та 

інструменти, що 

використовуються в 

- - 
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акушерстві та 

гінекології, та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

акушерстві та 

гінекології, та пов'язані 

з ними випадкові 

ситуації, Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

Y77 Офтальмологічні 

прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y77.0 Офтальмологічні 

прилади та інструменти 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y77 Офтальмологічні 

прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y77.1 Офтальмологічні 

прилади та інструменти 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y77 Офтальмологічні 

прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y77.2 Офтальмологічні 

прилади та інструменти 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y77 Офтальмологічні 

прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y77.3 Офтальмологічні 

прилади та інструменти 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y77 Офтальмологічні 

прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y77.8 Офтальмологічні 

прилади та інструменти 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y78 Радіологічні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y78.0 Радіологічні прилади та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y78 Радіологічні прилади Y78.1 Радіологічні прилади та - - 
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та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

Y78 Радіологічні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y78.2 Радіологічні прилади та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y78 Радіологічні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y78.3 Радіологічні прилади та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y78 Радіологічні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y78.8 Радіологічні прилади та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y79 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y79.0 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y79 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y79.1 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y79 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y79.2 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

- - 

Y79 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y79.3 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

- - 
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матеріали) 

Y79 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y79.8 Ортопедичні прилади 

та пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y80 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації 

Y80.0 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Обладнання 

для діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y80 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації 

Y80.1 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y80 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації 

Y80.2 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Протези та 

інші імплантати, 

матеріали та відповідні 

пристрої 

- - 

Y80 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації 

Y80.3 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Хірургічні 

інструменти, матеріали 

та обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y80 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації 

Y80.8 Фізіотерапевтичні 

прилади та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y81 Прилади та 

інструменти для 

загальної та 

пластичної хірургії та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y81.0 Прилади та 

інструменти для 

загальної та пластичної 

хірургії та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Обладнання 

для діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y81 Прилади та 

інструменти для 

Y81.1 Прилади та 

інструменти для 

- - 
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загальної та 

пластичної хірургії та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

загальної та пластичної 

хірургії та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

Y81 Прилади та 

інструменти для 

загальної та 

пластичної хірургії та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y81.2 Прилади та 

інструменти для 

загальної та пластичної 

хірургії та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Протези та 

інші імплантати, 

матеріали та відповідні 

пристрої 

- - 

Y81 Прилади та 

інструменти для 

загальної та 

пластичної хірургії та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y81.3 Прилади та 

інструменти для 

загальної та пластичної 

хірургії та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Хірургічні 

інструменти, матеріали 

та обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y81 Прилади та 

інструменти для 

загальної та 

пластичної хірургії та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y81.8 Прилади та 

інструменти для 

загальної та пластичної 

хірургії та пов'язані з 

ними випадкові 

ситуації, Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y82 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y82.0 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Обладнання для 

діагностики та 

моніторингу 

- - 

Y82 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y82.1 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Терапевтичні 

(нехірургічні) 

реабілітаційні прилади 

та пристрої 

- - 

Y82 Інші та неуточнені Y82.2 Інші та неуточнені - - 
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медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Протези та інші 

імплантати, матеріали 

та відповідні пристрої 

Y82 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y82.3 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Хірургічні інструменти, 

матеріали та 

обладнання 

(включаючи шовні 

матеріали) 

- - 

Y82 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації 

Y82.8 Інші та неуточнені 

медичні прилади та 

інструменти та 

пов'язані з ними 

випадкові ситуації, 

Різне медичне 

обладнання, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.01 Трансплантація 

кісткового мозку 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.02 Трансплантація 

нирок 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.03 Трансплантація 

серця 
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Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.04 Трансплантація 

легенів 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.05 Одночасна 

трансплантація 

серця і легенів 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.06 Трансплантація 

печінки 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.07 Трансплантація 

підшлункової 

залози і 

острівцевих клітин 

підшлункової 

залози 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.08 Трансплантація 

стовбурових 

клітин 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

Y83.0 Хірургічна операція з 

трансплантацією 

часткового або цілого 

органу 

Y83.09 Трансплантація 

інших органів або 

тканин 
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процедури 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.1 Хірургічна операція з 

імплантацією штучного 

внутрішнього 

пристрою 

- - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.2 Хірургічна операція з 

накладанням 

анастомозу, шунта чи 

трансплантата 

- - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.31 Трахеостомія 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.32 Гастростомія 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.33 Энтеростомія 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.34 Колостомія 
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явища під час 

процедури 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.35 Нефростомія  

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.36 Цистостомія 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.37 Шкірна 

уретеростомія 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.3 Хірургічна операція з 

накладанням 

зовнішньої стоми 

Y83.39 Хірургічна 

операція з 

формуванням 

зовнішньої стоми, 

не класифікована в 

інших рубриках 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.4 Інші відновні хірургічні 

операції 

- - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

Y83.5 Ампутація кінцівки(ок) - - 
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згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.6 Видалення іншого 

органа (часткове) 

(повне) 

- - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.8 Інші хірургічні операції - - 

Y83 Хірургічні операції та 

інші хірургічні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про небажані 

явища під час 

процедури 

Y83.9 Хірургічна операція, 

неуточнена 

- - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.0 Катетеризація серця - - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.1 Нирковий діаліз - - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

Y84.2 Радіологічна процедура 

та променева терапія 

- - 
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процедури 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.3 Шокова терапія - - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.4 Аспірація рідини - - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.5 Введення шлункового 

чи дуоденального зонда 

- - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.6 Катетеризація сечових 

шляхів 

- - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.7 Взяття проби крові - - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y84.8 Інші медичні 

процедури 

- - 

Y84 Інші медичні 

процедури, як причина 

анормальної реакції 

або пізнього 

Y84.9 Медична процедура, 

неуточнена 

- - 
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ускладнення, без 

згадки про випадкові 

ситуації під час 

процедури 

Y85 Наслідки 

транспортних 

нещасних випадків 

Y85.0 Наслідки нещасного 

випадку, пов'язаного з 

моторним 

транспортним засобом 

- - 

Y85 Наслідки 

транспортних 

нещасних випадків 

Y85.9 Наслідки інших та 

неуточнених 

транспортних 

нещасних випадків 

- - 

Y86 Наслідки інших 

нещасних випадків 

- - - - 

Y87 Наслідки навмисного 

завдання собі шкоди, 

нападу з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження та подій з 

невизначеним наміром 

Y87.0 Наслідки навмисного 

завдання собі шкоди 

- - 

Y87 Наслідки навмисного 

завдання собі шкоди, 

нападу з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження та подій з 

невизначеним наміром 

Y87.1 Наслідки нападу - - 

Y87 Наслідки навмисного 

завдання собі шкоди, 

нападу з метою 

вбивства чи нанесення 

ушкодження та подій з 

невизначеним наміром 

Y87.2 Наслідки випадків з 

невизначеним наміром 

- - 

Y88 Наслідки хірургічного 

та терапевтичного 

втручання як 

зовнішньої причини 

захворюваності та 

смертності 

Y88.0 Наслідки побічних дій, 

спричинених 

лікарськими засобами, 

медикаментами та 

біологічними 

речовинами при їх 

терапевтичному 

використанні 

- - 

Y88 Наслідки хірургічного 

та терапевтичного 

втручання як 

зовнішньої причини 

захворюваності та 

смертності 

Y88.1 Наслідки випадкових 

ситуацій під час 

хірургічних та 

терапевтичних 

процедур 

- - 

Y88 Наслідки хірургічного 

та терапевтичного 

втручання як 

зовнішньої причини 

захворюваності та 

смертності 

Y88.2 Наслідки 

несприятливих 

випадків, пов'язаних з 

застосуванням 

медичного обладнання 

при їх діагностичному 

та терапевтичному 

- - 
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використанні 

Y88 Наслідки хірургічного 

та терапевтичного 

втручання як 

зовнішньої причини 

захворюваності та 

смертності 

Y88.3 Наслідки хірургічних 

та терапевтичних 

процедур, як причина 

анормальної реакції чи 

пізнього ускладнення, 

без згадки випадкових 

ситуацій під час 

процедури 

- - 

Y89 Наслідки інших 

зовнішніх причин 

Y89.0 Наслідки 

дій, передбачених 

законом 

- - 

Y89 Наслідки інших 

зовнішніх причин 

Y89.1 Наслідки військових 

дій 

- - 

Y89 Наслідки інших 

зовнішніх причин 

Y89.9 Наслідки неуточненої 

зовнішньої причини 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.0 Вміст алкоголю в крові 

нижче 20 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.1 Вміст алкоголю в крові 

20-39 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.2 Вміст алкоголю в крові 

40-59 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.3 Вміст алкоголю в крові 

60-79 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.4 Вміст алкоголю в крові 

80-99 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.5 Вміст алкоголю в крові 

100-119 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.6 Вміст алкоголю в крові 

120-199 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.7 Вміст алкоголю в крові 

200-239 мг/100 мл 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.8 Вміст алкоголю в крові 

240 мг/100 мл чи 

більше 

- - 

Y90 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за його рівнем у крові 

Y90.9 Наявність алкоголю в 

крові, вміст не 

уточнений 

- - 

Y91 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за ступенем сп'яніння 

Y91.0 Алкогольна 

інтоксикація легкого 

ступеня 

- - 

Y91 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за ступенем сп'яніння 

Y91.1 Алкогольна 

інтоксикація 

середнього ступеня 

- - 
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Y91 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за ступенем сп'яніння 

Y91.2 Алкогольна 

інтоксикація тяжкого 

ступеня 

- - 

Y91 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за ступенем сп'яніння 

Y91.3 Алкогольна 

інтоксикація дуже 

тяжкого ступеня 

- - 

Y91 Доказ впливу 

алкоголю, визначеного 

за ступенем сп'яніння 

Y91.9 Алкогольне сп'яніння, 

неуточнене 

- - 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.00 Під'їзна алея до 

будинку 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.01 Прибудинкова 

територія 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.02 Гараж 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.03 Ванна кімната 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.04 Кухня 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.05 Спальня 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.06 Пральня 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.07 Внутрішні житлові 

приміщення, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Y92 Місце події Y92.0 Будинок Y92.09 Інше та 

неуточнене місце 

у будинку 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.10 В'язниця 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.11 Центр утримання 

неповнолітніх 

злочинців 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.12 Військовий табір 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.13 Притулок для 

сиріт 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.14 Будинок для 

престарілих 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.18 Інший уточнений 

спеціальний 

заклад для 

проживання 

Y92 Місце події Y92.1 Спеціальний заклад для 

проживання 

Y92.19 Неуточнений 

спеціальний 

заклад для 

проживання 

Y92 Місце події Y92.2 Школа, інші заклади та 

громадські 

адміністративні будівлі 

Y92.21 Школа 

Y92 Місце події Y92.2 Школа, інші заклади та 

громадські 

адміністративні будівлі 

Y92.23 Зони медико-

санітарного 

обслуговування, 

не класифіковані 

як дана установа 
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Y92 Місце події Y92.2 Школа, інші заклади та 

громадські 

адміністративні будівлі 

Y92.24 Зони медико-

санітарного 

обслуговування, 

це установи 

Y92 Місце події Y92.2 Школа, інші заклади та 

громадські 

адміністративні будівлі 

Y92.29 Інший уточнений 

заклад та 

громадські 

адміністративні 

будівлі 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.30 Спортивні 

майданчики (на 

вулиці) 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.31 Спортивні зали (у 

приміщенні) 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.32 Плавальний 

басейн 

(громадський) 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.33 Гоночний трек та 

скакове коло 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.34 Заклади для 

верхової їзди 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.35 Ковзанка 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.36 Місця для катання 

на лижах 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.38 Інші уточнені 

місця для занять 

спортом та 

спортивних 

змагань 

Y92 Місце події Y92.3 Місця для занять 

спортом і спортивних 

змагань 

Y92.39 Місце для занять 

спортом та 

спортивних 

змагань, 

неуточнене 

Y92 Місце події Y92.4 Вулиця або 

автомагістраль 

Y92.41 Тротуар 

Y92 Місце події Y92.4 Вулиця або 

автомагістраль 

Y92.42 Велосипедна 

доріжка 

Y92 Місце події Y92.4 Вулиця або 

автомагістраль 

Y92.48 Інші уточнені 

автомагістралі, 

вулиці або дороги 

Y92 Місце події Y92.4 Вулиця або 

автомагістраль 

Y92.49 Неуточнена 

автомагістраль, 

вулиця або дорога 

Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.50 Магазини та 

торгові центри 
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Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.51 Гараж 

(комерційний) 

Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.52 Офісне 

приміщення 

Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.53 Кафе, готелі та 

ресторани 

Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.58 Інші уточнені 

заклади і райони 

торгівлі та 

обслуговування 

Y92 Місце події Y92.5 Заклад і район торгівлі 

та обслуговування 

Y92.59 Неуточнені 

заклади і райони 

торгівлі та 

обслуговування 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.60 Будівельний 

майданчик 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.61 Місце руйнування 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.62 Фабрика та завод 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.63 Шахта та кар'єр 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.64 Видобування 

нафти та газу 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.65 Судноремонтний 

завод 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.66 Електростанція 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.68 Інші уточнені 

виробничі та 

будівельні площі 

та приміщення 

Y92 Місце події Y92.6 Виробничі та 

будівельні площі та 

приміщення 

Y92.69 Неуточнені 

виробничі та 

будівельні площі 

та приміщення 

Y92 Місце події Y92.7 Ферма - - 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.80 Територія стоячої 

води 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.81 Протоки води 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.82 Велика водна 

територія 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.83 Пляж 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.84 Ліс 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.85 Пустеля 
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Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.86 Інші уточнені 

ландшафти 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.87 Стоянка 

автомобілів 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.88 Інші уточнені 

місця подій 

Y92 Місце події Y92.8 Інші уточнені місця Y92.89 Комунальне жиле 

приміщення 

Y92 Місце події Y92.9 Неуточнене місце події - - 

Y95 Фактори, пов'язані з 

внутрішньолікарняни

ми умовами 

- - - - 

Y96 Фактори, пов'язані з 

умовами праці 

- - - - 

Y97 Фактори, пов'язані з 

забрудненням 

навколишнього 

середовища 

- - - - 

Y98 Фактори, пов'язані зі 

способом життя 

- - - - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.0 Загальний медичний 

огляд 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.1 Чергове обстеження 

стану здоров'я дитини 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.2 Обстеження в період 

швидкого росту в 

дитинстві 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.3 Обстеження з метою 

оцінки стану розвитку 

підлітків 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.4 Загальне психіатричне 

обстеження, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.5 Обстеження 

потенційного донора 

органа й тканини 

- - 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

Z00.6 Обстеження для 

порівняння з нормою 

- - 



1613 
 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

або контролем під час 

клінічних наукових 

програм 

Z00 Загальний огляд та 

обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z00.8 Інші загальні 

обстеження 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.0 Обстеження очей та 

зору 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.1 Обстеження вух та 

слуху 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.2 Стоматологічне 

обстеження 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.3 Визначення кров'яного 

тиску 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.4 Гінекологічне 

обстеження (загальне) 

(чергове) 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.5 Діагностичні шкірні й 

сенсибілізаційні тести 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.6 Радіологічне 

обстеження, не 

класифіковане в інших 

рубриках 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.7 Лабораторне 

обстеження 

- - 

Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.8 Інші уточнені 

спеціальні обстеження 

- - 
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Z01 Інші спеціальні огляди 

та обстеження осіб за 

відсутності скарг або 

встановленого 

діагнозу 

Z01.9 Спеціальне 

обстеження, 

неуточнене 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.0 Обстеження у зв'язку з 

вступом до 

навчального закладу 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.1 Обстеження перед 

виходом на роботу 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.2 Обстеження для 

допуску до проживання 

в закладах тривалого 

перебування 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.3 Обстеження 

призовників під час 

набору на військову 

службу 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.4 Обстеження для 

одержання водійських 

прав 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.5 Обстеження для участі 

у спортивних 

змаганнях 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.6 Обстеження у зв'язку зі 

страхуванням 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.7 Звернення у зв'язку з 

одержанням медичних 

документів 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.8 Інші обстеження з 

адміністративною 

метою 

- - 

Z02 Звернення та 

обстеження з 

адміністративною 

метою 

Z02.9 Обстеження з 

адміністративною 

метою, неуточнене 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.0 Спостереження за 

підозри на туберкульоз 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

Z03.1 Спостереження за 

підозри на злоякісну 

- - 
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оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

пухлину 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.2 Спостереження за 

підозри на психічну 

хворобу або розлад 

поведінки 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.3 Спостереження за 

підозри на розлад 

нервової системи 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.4 Спостереження за 

підозри на інфаркт 

міокарда 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.5 Спостереження за 

підозри на інші 

серцево-судинні 

захворювання 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.6 Спостереження за 

підозри на токсичну 

дію прийнятих 

перорально речовин 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.7 Медичне 

спостереження та 

оцінка новонародженої 

дитини за підозри на 

хворобу, якої не було 

виявлено 

Z03.70 Спостереження за 

новонародженим 

за підозри на 

неуточнений стан 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.7 Медичне 

спостереження та 

оцінка новонародженої 

дитини за підозри на 

хворобу, якої не було 

виявлено 

Z03.71 Спостереження за 

новонародженим 

за підозри на 

інфекційне 

захворювання 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.7 Медичне 

спостереження та 

оцінка новонародженої 

дитини за підозри на 

хворобу, якої не було 

виявлено 

Z03.72 Спостереження за 

новонародженим 

за підозри на 

розлад нервової 

системи 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.7 Медичне 

спостереження та 

оцінка новонародженої 

дитини за підозри на 

хворобу, якої не було 

виявлено 

Z03.73 Спостереження за 

новонародженим 

за підозри на 

респіраторне 

захворювання 
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Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.7 Медичне 

спостереження та 

оцінка новонародженої 

дитини за підозри на 

хворобу, якої не було 

виявлено 

Z03.79 Спостереження за 

новонародженим 

за підозри на 

інший 

неуточнений стан 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.8 Спостереження за 

підозри на інші 

хвороби та стани 

- - 

Z03 Медичне 

спостереження й 

оцінка за підозри на 

хворобу або 

патологічний стан 

Z03.9 Спостереження за 

підозри на хвороби чи 

стани, неуточнені 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.0 Тест на вміст алкоголю 

та лікарських 

препаратів у крові 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.1 Обстеження та 

спостереження після 

транспортного 

нещасного випадку 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.2 Обстеження та 

спостереження після 

нещасного випадку на 

виробництві 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.3 Обстеження та 

спостереження після 

інших нещасних 

випадків 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.4 Обстеження та 

спостереження в зв'язку 

з заявою про 

зґвалтування або 

розбещування 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.5 Обстеження та 

спостереження після 

іншої спричиненої 

травми 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.6 Загальне психіатричне 

обстеження на запит 

офіційних установ 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.8 Обстеження та 

спостереження з інших 

уточнених причин 

- - 

Z04 Обстеження та 

спостереження з 

іншою метою 

Z04.9 Обстеження та 

спостереження з 

неуточнених причин 

- - 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.5 Резистентність до бета-

лактамних антибіотиків 

Z06.50 Резистентність до 

бета-лактамних 

антибіотиків, 
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неуточнених 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.5 Резистентність до бета-

лактамних антибіотиків 

Z06.51 Резистентність до 

пеніциліну 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.5 Резистентність до бета-

лактамних антибіотиків 

Z06.52 Резистентність до 

метициліну 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.5 Резистентність до бета-

лактамних антибіотиків 

Z06.53 Резистентність до 

бета-лактамази 

розширеного 

спектра 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.5 Резистентність до бета-

лактамних антибіотиків 

Z06.58 Резистентність до 

інших бета-

лактамних 

антибіотиків 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.60 Резистентність до 

неуточнених 

антибіотиків 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.61 Резистентність до 

ванкоміцину 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.62 Резистентність до 

інших 

антибіотиків, 

пов'язаних з 

ванкоміцином 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.63 Резистентність до 

хінолону 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.67 Мультирезистентн

ість до 

антибіотиків 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.6 Резистентність до 

інших антибіотиків 

Z06.69 Резистентність до 

інших уточнених 

антибіотиків 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.70 Резистентність до 

неуточнених 

протимікробних 

препаратів 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.71 Резистентність до 

протипаразитарни

х препаратів 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.72 Резистентність до 

протигрибкових 

препаратів 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.73 Резистентність до 

противірусних 

препаратів 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.74 Резистентність до 

туберкулостатичн

их препаратів 

Z06 Резистентність до Z06.7 Резистентність до Z06.77 Мультирезистентн
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протимікробних 

препаратів 

інших протимікробних 

препаратів 

ість до 

протимікробних 

препаратів 

Z06 Резистентність до 

протимікробних 

препаратів 

Z06.7 Резистентність до 

інших протимікробних 

препаратів 

Z06.78 Резистентність до 

інших уточнених 

протимікробних 

препаратів 

Z07 Резистентність до 

протипухлинних 

препаратів 

- - - - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.0 Подальше обстеження 

після хірургічного 

видалення злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.1 Подальше обстеження 

після радіотерапії 

злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.2 Подальше обстеження 

після фармакотерапії 

злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.7 Подальше обстеження 

після комбінованого 

лікування злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.8 Подальше обстеження 

після застосування 

іншого методу 

лікування злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z08 Подальше обстеження 

після лікування 

злоякісних 

новоутворень 

Z08.9 Подальше обстеження 

після застосування 

неуточненого методу 

лікування злоякісного 

новоутворення 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.0 Подальше обстеження 

після хірургічного 

втручання з приводу 

інших станів 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.1 Подальше обстеження 

після радіотерапії з 

приводу інших станів 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.2 Подальше обстеження 

після фармакотерапії з 

приводу інших станів 

- - 

Z09 Подальше обстеження Z09.3 Подальше обстеження - - 
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після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

після психотерапії 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.4 Подальше обстеження 

після лікування 

перелому 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.7 Подальше обстеження 

після комбінованого 

лікування з приводу 

інших станів 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.8 Подальше обстеження 

після інших видів 

лікування з приводу 

інших станів 

- - 

Z09 Подальше обстеження 

після лікування станів, 

що не відносяться до 

злоякісних 

новоутворень 

Z09.9 Подальше обстеження 

після неуточненого 

виду лікування з 

приводу інших станів 

- - 

Z10 Чергове загальне 

обстеження певної 

групи населення 

Z10.0 Професійне медичне 

обстеження 

- - 

Z10 Чергове загальне 

обстеження певної 

групи населення 

Z10.1 Чергове загальне 

медичне обстеження 

здоров'я осіб, що 

проживають у 

спеціальних закладах 

- - 

Z10 Чергове загальне 

обстеження певної 

групи населення 

Z10.2 Чергове загальне 

обстеження здоров'я 

персоналу збройних 

сил 

- - 

Z10 Чергове загальне 

обстеження певної 

групи населення 

Z10.3 Чергове загальне 

медичне обстеження 

здоров'я членів 

спортивних команд 

- - 

Z10 Чергове загальне 

обстеження певної 

групи населення 

Z10.8 Чергове загальне 

медичне обстеження 

здоров'я інших певних 

груп населення 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.0 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення кишкових 

інфекційних хвороб 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

Z11.1 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

- - 
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обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

виявлення 

туберкульозу 

дихальних шляхів 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.2 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

бактеріальних хвороб 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.3 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інфекцій, що 

передаються переважно 

статевим шляхом 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.4 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інфікування 

вірусом імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.5 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

вірусних хвороб 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.6 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

протозойних хвороб та 

гельмінтозів 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

- - 

Z11 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Z11.9 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інфекційних 

та паразитарних 

хвороб, неуточнених 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.0 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення шлунка 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

Z12.1 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

- - 
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обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

виявлення 

новоутворення кишок 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.2 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення органів 

дихання 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.3 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення 

молочної залози 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.4 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення шийки 

матки 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.5 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення 

передміхурової залози 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.6 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення 

сечового міхура 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень інших 

локалізацій 

- - 

Z12 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворень 

Z12.9 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення 

новоутворення, 

неуточненого 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.0 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення хвороб крові 

та кровотворних 

органів та деяких 

порушень з залученням 

імунного механізму 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.1 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення проміжної 

гіперглікемії та 

цукрового діабету 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

Z13.2 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення розладів 

- - 
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виявлення інших 

хвороб та порушень 

харчування 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.3 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення психічних 

розладів та порушень 

поведінки 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.4 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення відхилень 

від нормального 

розвитку в дитинстві 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.5 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення хвороб ока 

чи вуха 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.6 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення серцево-

судинних хвороб 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.7 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення вроджених 

вад розвитку, 

деформацій та 

хромосомних аномалій 

- - 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.81 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

нервової системи 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.82 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

дихальної системи 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.83 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

шлунково-

кишкового тракту 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.84 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

скелетно-м'язової 
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системи 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.85 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

сечостатевої 

системи 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.86 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

порушень з боку 

ендокринної 

системи та 

порушень обміну 

речовин 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.8 Спеціальне скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

уточнених хвороб та 

порушень 

Z13.88 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з 

метою виявлення 

інших уточнених 

хвороб та 

порушень 

Z13 Спеціальне 

скринінгове 

обстеження з метою 

виявлення інших 

хвороб та порушень 

Z13.9 Спеціальне скринінгове 

обстеження, 

неуточнене 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.0 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

кишковими 

інфекційними 

хворобами 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.1 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

туберкульозом 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.2 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами, що 

передаються переважно 

статевим шляхом 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.3 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

сказом 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.4 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

краснухою (червоною 

висипкою) 

- - 
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Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.5 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

вірусним гепатитом 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.6 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

вірусом імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.7 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

педикульозом, 

акаріазом та іншими 

паразитарними 

хворобами 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.8 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

іншими інфекційними 

хворобами 

- - 

Z20 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

інфекційними 

хворобами 

Z20.9 Контакт з хворим або 

можливість зараження 

неуточненою 

інфекційною хворобою 

- - 

Z21 Безсимптомне 

носійство вірусу 

імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

- - - - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.0 Носійство збудника 

черевного тифу 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.1 Носійство збудників 

інших шлунково-

кишкових інфекційних 

хвороб 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.2 Носійство збудника 

дифтерії 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.3 Носійство збудників 

інших уточнених 

бактеріальних хвороб 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.4 Носійство збудників 

інфекційних хвороб, 

що передаються 

переважно статевим 

шляхом 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.6 Носійство людського 

Т-лімфотропного 

вірусу типу 1 [HTLV-1] 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.7 Носійство збудника 

туберкульозу 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.8 Носійство збудників 

інших інфекційних 

хвороб 

- - 

Z22 Носійство збудника 

інфекційної хвороби 

Z22.9 Носійство збудника 

інфекційної хвороби, 

- - 



1625 
 

неуточненої 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.0 Необхідність імунізації 

тільки проти холери 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.1 Необхідність імунізації 

тільки проти черевного 

тифу та паратифу 

[ТАВ] 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.2 Необхідність імунізації 

проти туберкульозу 

[БЦЖ] 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.3 Необхідність імунізації 

проти чуми 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.4 Необхідність імунізації 

проти туляремії 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.5 Необхідність імунізації 

тільки проти правця 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.6 Необхідність імунізації 

тільки проти дифтерії 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.7 Необхідність імунізації 

тільки проти кашлюку 

- - 

Z23 Необхідність 

імунізації проти однієї 

бактеріальної хвороби 

Z23.8 Необхідність імунізації 

проти іншої однієї 

бактеріальної хвороби 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.0 Необхідність імунізації 

проти поліомієліту 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.1 Необхідність імунізації 

проти вірусного 

енцефаліту, що 

передається 

членистоногими 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.2 Необхідність імунізації 

проти сказу 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.3 Необхідність імунізації 

проти жовтої 

лихоманки 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.4 Необхідність імунізації 

тільки проти кору 

- - 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

Z24.5 Необхідність імунізації 

тільки проти краснухи 

- - 
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певної вірусної 

хвороби 

[червоної висипки] 

Z24 Необхідність 

імунізації проти однієї 

певної вірусної 

хвороби 

Z24.6 Необхідність імунізації 

проти вірусного 

гепатиту 

- - 

Z25 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї вірусної 

хвороби 

Z25.0 Необхідність імунізації 

тільки проти 

епідемічного паротиту 

- - 

Z25 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї вірусної 

хвороби 

Z25.1 Необхідність імунізації 

проти грипу 

- - 

Z25 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї вірусної 

хвороби 

Z25.8 Необхідність імунізації 

проти іншої уточненої 

однієї вірусної хвороби 

- - 

Z26 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї інфекційної 

хвороби 

Z26.0 Необхідність імунізації 

проти лейшманіозу 

- - 

Z26 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї інфекційної 

хвороби 

Z26.8 Необхідність імунізації 

проти іншої уточненої 

однієї інфекційної 

хвороби 

- - 

Z26 Необхідність 

імунізації проти іншої 

однієї інфекційної 

хвороби 

Z26.9 Необхідність імунізації 

проти неуточненої 

інфекційної хвороби 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.0 Необхідність імунізації 

проти холери, 

черевного тифу та 

паратифу [холера + 

TAB] 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.1 Необхідність імунізації 

проти дифтерії-правця-

кашлюку, комбінована 

[ДПК] 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.2 Необхідність імунізації 

проти дифтерії-правця-

кашлюку та черевного 

тифу-паратифу [ДПК + 

ТАВ] 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.3 Необхідність імунізації 

проти дифтерії-правця-

кашлюку та 

поліомієліту [ДПК + 

поліомієліт] 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

Z27.4 Необхідність імунізації 

проти кору-

епідемічного паротиту-

- - 
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інфекційних хвороб краснухи [КПК] 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.8 Необхідність імунізації 

проти інших 

комбінацій 

інфекційних хвороб 

- - 

Z27 Необхідність 

імунізації проти 

комбінації 

інфекційних хвороб 

Z27.9 Необхідність імунізації 

проти неуточнених 

комбінацій 

інфекційних хвороб 

- - 

Z28 Непроведена 

імунізація 

Z28.0 Імунізація не проведена 

у зв'язку з медичними 

протипоказаннями 

- - 

Z28 Непроведена 

імунізація 

Z28.1 Імунізація не проведена 

у зв'язку з відмовою 

пацієнта через його 

переконання або під 

впливом оточення 

- - 

Z28 Непроведена 

імунізація 

Z28.2 Імунізація не проведена 

у зв'язку з відмовою 

пацієнта з інших або 

неуточнених причин 

- - 

Z28 Непроведена 

імунізація 

Z28.8 Імунізація не проведена 

з інших причин 

- - 

Z28 Непроведена 

імунізація 

Z28.9 Імунізація не проведена 

з неуточненої причини 

- - 

Z29 Необхідність інших 

профілактичних 

заходів 

Z29.0 Ізоляція - - 

Z29 Необхідність інших 

профілактичних 

заходів 

Z29.1 Профілактична 

імунотерапія 

- - 

Z29 Необхідність інших 

профілактичних 

заходів 

Z29.2 Інші види 

профілактичної 

фармакотерапії 

- - 

Z29 Необхідність інших 

профілактичних 

заходів 

Z29.8 Інші уточнені 

профілактичні заходи 

- - 

Z29 Необхідність інших 

профілактичних 

заходів 

Z29.9 Профілактичний захід, 

неуточнений 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.0 Загальні поради та 

консультації з приводу 

протизаплідних засобів 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.1 Введення 

протизаплідного засобу 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.2 Стерилізація - - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.3 Викликання 

менструації 

- - 
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Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.4 Спостереження за 

застосуванням 

протизаплідних 

лікарських засобів 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.5 Спостереження за 

застосуванням 

протизаплідного засобу 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.8 Інші види 

спостереження за 

застосуванням 

протизаплідних засобів 

- - 

Z30 Застосування 

протизаплідних 

засобів 

Z30.9 Спостереження за 

використанням 

протизаплідних засобів, 

неуточнене 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.0 Тубопластика чи 

вазопластика після 

попередньої 

стерилізації 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.1 Штучне запліднення - - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.2 Екстракорпоральне 

запліднення 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.3 Інші методи, що 

сприяють заплідненню 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.4 Дослідження та тести 

при визначенні 

дітородної функції 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.5 Генетичне 

консультування 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.6 Загальне 

консультування та 

поради з питань 

відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.8 Інші заходи щодо 

відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

- - 

Z31 Відновлення та 

збереження дітородної 

функції 

Z31.9 Захід щодо відновлення 

та збереження 

дітородної функції, 

неуточнений 

- - 

Z32 Обстеження та тести 

для встановлення 

вагітності 

Z32.0 Вагітність, (ще) не 

підтверджена 

- - 

Z32 Обстеження та тести Z32.1 Вагітність - - 
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для встановлення 

вагітності 

підтверджена 

Z33 Вагітність, випадкова - - - - 

Z34 Спостереження за 

перебігом нормальної 

вагітності 

Z34.0 Спостереження за 

перебігом нормальної 

першої вагітності 

- - 

Z34 Спостереження за 

перебігом нормальної 

вагітності 

Z34.8 Спостереження за 

перебігом іншої 

нормальної вагітності 

- - 

Z34 Спостереження за 

перебігом нормальної 

вагітності 

Z34.9 Спостереження за 

перебігом нормальної 

вагітності, неуточненої 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.0 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з безпліддям в 

анамнезі 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.1 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з абортом в 

анамнезі 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.2 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з іншим 

обтяженим дітородним 

або акушерським 

анамнезом 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.3 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з недостатньою 

допологовою 

допомогою в анамнезі 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.4 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки, яка народжувала 

багато разів 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.5 Спостереження за 

вагітністю у жінок 

старше 35 років 

Z35.51 Спостереження за 

жінкою старше 35 

років з першою 

вагітністю 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.5 Спостереження за 

вагітністю у жінок 

старше 35 років 

Z35.52 Спостереження за 

жінкою старше 35 

років з багатьма 

вагітностями 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.6 Спостереження за 

першороділлею дуже 

юного віку 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.7 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з високим 

ризиком, зумовленим 

соціальними 

проблемами 

- - 
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Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.8 Спостереження за 

перебігом вагітності у 

жінки з високим 

ризиком, зумовлений 

іншими причинами 

- - 

Z35 Спостереження за 

перебігом вагітності з 

високими ризиком 

Z35.9 Спостереження за 

вагітністю у жінки з 

високим ризиком, 

неуточненим 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.0 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення 

хромосомних аномалій 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.1 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення підвищеного 

рівня альфа-

фетопротеїну 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.2 Інші види 

допологового 

обстеження, що 

ґрунтуються на 

амніоцентезі 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.3 Допологове 

обстеження за 

допомогою ультразвуку 

та інших фізичних 

методів з метою 

виявлення вад розвитку 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.4 Допологове 

обстеження за 

допомогою ультразвуку 

та інших фізичних 

методів з метою 

виявлення затримки 

росту плода 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.5 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення ізоімунізації 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.8 Інший вид 

допологового 

обстеження 

- - 

Z36 Допологове 

обстеження з метою 

виявлення патології 

плода (антенатальний 

скринінг) 

Z36.9 Допологове 

обстеження, 

неуточнене 

- - 
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Z37 Результат пологів Z37.0 Один живонароджений - - 

Z37 Результат пологів Z37.1 Один 

мертвонароджений 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.2 Двійнята, обоє 

живонароджені 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.3 Двійнята, один 

живонароджений та 

один 

мертвонароджений 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.4 Двійнята, обоє 

мертвонароджені 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.5 Інші багатоплідні 

пологи, всі 

живонароджені 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.6 Інші багатоплідні 

пологи, є 

живонароджені та 

мертвонароджені 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.7 Інші багатоплідні 

пологи, всі 

мертвонароджені 

- - 

Z37 Результат пологів Z37.9 Наслідок пологів, 

неуточнений 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.0 Одна дитина, 

народжена у стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.1 Одна дитина, 

народжена не у 

стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.2 Одна дитина, 

народжена в 

неуточненому місці 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.3 Двійнята, народжені у 

стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.4 Двійнята, народжені не 

у стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.5 Двійнята, народжені в 

неуточненому місці 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.6 Інші новонароджені з 

багатоплідних пологів, 

народжені у стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.7 Інші новонароджені з 

багатоплідних пологів, 

народжені не у 

стаціонарі 

- - 

Z38 Живонароджені діти 

згідно з місцем 

народження 

Z38.8 Інші новонароджені з 

багатоплідних пологів, 

з неуточненим місцем 

народження 

- - 
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Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.0 Післяпологовий догляд 

та обстеження 

безпосередньо після 

пологів 

Z39.00 Післяпологовий 

догляд та 

обстеження 

безпосередньо 

після пологів, 

неуточнений 

Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.0 Післяпологовий догляд 

та обстеження 

безпосередньо після 

пологів 

Z39.01 Післяпологовий 

догляд та 

обстеження після 

пологів у 

стаціонарі 

Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.0 Післяпологовий догляд 

та обстеження 

безпосередньо після 

пологів 

Z39.02 Післяпологовий 

догляд та 

обстеження після 

планових пологів 

не у стаціонарі 

Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.0 Післяпологовий догляд 

та обстеження 

безпосередньо після 

пологів 

Z39.03 Післяпологовий 

догляд та 

обстеження після 

незапланованих 

пологів не у 

стаціонарі 

Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.1 Догляд та обстеження 

матері-годувальниці 

- - 

Z39 Післяпологовий 

догляд та обстеження 

Z39.2 Чергове післяпологове 

обстеження 

- - 

Z40 Профілактичне 

хірургічне втручання 

Z40.0 Профілактичне 

хірургічне втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних зі 

злоякісними 

новоутвореннями 

Z40.00 Профілактичне 

хірургічне 

втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних 

зі злоякісними 

новоутвореннями 

молочної залози 

Z40 Профілактичне 

хірургічне втручання 

Z40.0 Профілактичне 

хірургічне втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних зі 

злоякісними 

новоутвореннями 

Z40.01 Профілактичне 

хірургічне 

втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних 

зі злоякісними 

новоутвореннями 

яєчника 

Z40 Профілактичне 

хірургічне втручання 

Z40.0 Профілактичне 

хірургічне втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних зі 

злоякісними 

новоутвореннями 

Z40.08 Профілактичне 

хірургічне 

втручання за 

наявності факторів 

ризику, пов'язаних 

зі злоякісними 

новоутвореннями 

іншого органа 

Z40 Профілактичне 

хірургічне втручання 

Z40.8 Інший вид 

профілактичного 

хірургічного втручання 

- - 
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Z40 Профілактичне 

хірургічне втручання 

Z40.9 Профілактичне 

хірургічне втручання, 

неуточнене 

- - 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.0 Трансплантація 

волосистої ділянки 

шкіри 

- - 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.1 Інші види 

відновлювального 

хірургічного втручання 

для усунення недоліків 

зовнішності 

- - 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.2 Ритуальне чи 

ритуальне обрізання 

- - 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.3 Проколювання вух - - 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.8 Інші процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.81 Медикаментозна 

проба 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.8 Інші процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.82 Харчова 

провокаційна 

проба 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.8 Інші процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.89 Інші процедури не 

пов'язані з 

відновленням 

працездатності 

Z41 Процедури, що не 

пов'язані з лікуванням 

Z41.9 Процедура, що не 

пов'язана з лікуванням, 

неуточнена 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.0 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

голови та шиї 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.1 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

молочної залози 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.2 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

інших частин тулуба 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.3 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

верхньої кінцівки 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.4 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

нижньої кінцівки 

- - 

Z42 Подальша допомога з 

використанням 

методів пластичної 

хірургії 

Z42.8 Подальша допомога з 

використанням методів 

пластичної хірургії 

інших частин тіла 

- - 

Z42 Подальша допомога з Z42.9 Подальша допомога з - - 
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використанням 

методів пластичної 

хірургії 

використанням методів 

пластичної хірургії, 

неуточнена 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.0 Догляд за 

трахеостомою 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.1 Догляд за 

гастростомою 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.2 Догляд за ілеостомою - - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.3 Догляд за колостомою - - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.4 Догляд за іншим 

штучним отвором 

травного тракту 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.5 Догляд за цистостомою - - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.6 Догляд за іншим 

штучним отвором 

сечовивідного тракту 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.7 Догляд за штучною 

піхвою 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.8 Догляд за іншими 

уточненими штучними 

отворами 

- - 

Z43 Догляд за штучними 

отворами 

Z43.9 Догляд за неуточненим 

штучним отвором 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.0 Установлення та 

припасовування 

штучної руки (усієї) 

(частини) 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.1 Установлення та 

припасовування 

штучної ноги (усієї) 

(частини) 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.2 Установлення та 

припасовування 

штучного ока 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.3 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) протеза 

молочної залози 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.8 Установлення та 

припасовування інших 

(зовнішніх) протезних 

пристроїв 

- - 

Z44 Установлення та 

припасовування 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

Z44.9 Установлення та 

припасовування 

неуточненого 

(зовнішнього) 

протезного пристрою 

- - 

Z45 Установлення та Z45.0 Установлення та - - 
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регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

регулювання штучного 

водія ритму серця 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.1 Установлення та 

регулювання приладу 

для постачання 

лікарських засобів 

(крапельниці) 

- - 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.2 Установлення та 

регулювання 

магістралей судинного 

доступу 

- - 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.3 Установлення та 

регулювання 

імплантованого 

слухового пристрою 

- - 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.8 Установлення та 

регулювання іншого 

імплантованого 

пристрою 

Z45.81 Установлення та 

регулювання 

венозного катетера 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.8 Установлення та 

регулювання іншого 

імплантованого 

пристрою 

Z45.82 Установлення та 

регулювання 

приладу для 

перитонеального 

доступу 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.8 Установлення та 

регулювання іншого 

імплантованого 

пристрою 

Z45.89 Установлення та 

регулювання 

іншого 

імплантованого 

приладу 

Z45 Установлення та 

регулювання 

постачання лікарських 

засобів або 

імплантованого 

пристрою 

Z45.9 Установлення та 

регулювання 

неуточненого 

імплантованого 

пристрою 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.0 Підбір та корекція 

окулярів та контактних 

лінз 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.1 Підбір та 

припасовування 

слухового апарата 

- - 
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Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.2 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв, пов'язаних з 

нервовою системою та 

окремими органами 

чуття 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.3 Підбір та 

припасовування зубних 

протезів 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.4 Підбір та 

припасовування 

ортодонтичних 

пристроїв 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.5 Підбір та припасування 

ілеостоми та інших 

кишкових 

пристосувань 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.6 Підбір та припасування 

сечовивідних пристроїв 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.7 Підбір та 

припасовування 

ортопедичних 

пристроїв 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.8 Підбір та 

припасовування інших 

уточнених пристроїв 

- - 

Z46 Підбір та 

припасовування інших 

пристроїв 

Z46.9 Підбір та 

припасовування 

неуточненого 

пристрою 

- - 

Z47 Інші види 

ортопедичної 

допомоги при 

доліковуванні 

Z47.0 Видалення пластинки 

після зрощення 

перелому, а також 

іншого внутрішнього 

фіксуючого пристрою 

- - 

Z47 Інші види 

ортопедичної 

допомоги при 

доліковуванні 

Z47.8 Інший уточнений вид 

подальшої 

ортопедичної допомоги 

- - 

Z47 Інші види 

ортопедичної 

допомоги при 

доліковуванні 

Z47.9 Подальша ортопедична 

допомога, неуточнена 

- - 

Z48 Інші види хірургічної 

допомоги при 

доліковуванні 

Z48.0 Догляд за хірургічними 

пов'язками та швами 

- - 

Z48 Інші види хірургічної 

допомоги при 

доліковуванні 

Z48.8 Інші уточнені види 

подальшої хірургічної 

допомоги 

- - 

Z48 Інші види хірургічної 

допомоги при 

Z48.9 Подальша хірургічна 

допомога, неуточнена 

- - 
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доліковуванні 

Z49 Лікування з 

використанням діалізу 

Z49.0 Підготовчі процедури 

для проведення діалізу 

- - 

Z49 Лікування з 

використанням діалізу 

Z49.1 Екстракорпоральний 

діаліз 

- - 

Z49 Лікування з 

використанням діалізу 

Z49.2 Інший вид діалізу - - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.0 Реабілітація при 

хворобах серця 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.1 Інший вид фізіотерапії - - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.2 Реабілітація осіб, які 

страждають на 

алкоголізм 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.3 Реабілітація осіб, які 

страждають на 

наркоманію 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.4 Психотерапія, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.5 Мовна терапія - - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.6 Неоперативне 

лікування косоокості 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.7 Працетерапія та 

професійна 

реабілітація, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.8 Інші реабілітаційні 

процедури 

- - 

Z50 Допомога з 

використанням 

реабілітаційних 

процедур 

Z50.9 Реабілітаційна 

процедура, неуточнена 

- - 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.0 Курс радіотерапії - - 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.1 Курс фармакотерапії 

при новоутворенні 

- - 
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Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.3 Переливання крові без 

уточненого діагнозу 

- - 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.4 Підготовчі процедури 

до подальшого 

лікування, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.5 Паліативна допомога - - 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.60 Десенсибілізація 

до алергену, 

неуточненого 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.61 Десенсибілізація 

до ужалення 

комахою 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.62 Десенсибілізація 

до пилку 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.63 Десенсибілізація 

до пилового кліща 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.64 Десенсибілізація 

до алергенів від 

тварин 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.6 Десенсибілізація до 

алергенів 

Z51.69 Десенсибілізація 

до  інших 

уточнених 

алергенів 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.8 Інші уточнені види 

медичної допомоги 

Z51.81 Аферез 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.8 Інші уточнені види 

медичної допомоги 

Z51.88 Інші уточнені 

види медичної 

допомоги 

Z51 Інші види медичної 

допомоги 

Z51.9 Медична допомога, 

неуточнена 

- - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.0 Донор крові Z52.00 Донор цільної 

крові 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.0 Донор крові Z52.08 Донор інших 

продуктів крові 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.1 Донор шкіри - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.2 Донор кістки - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.3 Донор кісткового мозку - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.4 Донор нирки - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.5 Донор рогівки - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.6 Донор печінки - - 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.7 Донор серця - - 

Z52 Донори органів та Z52.8 Донор інших - - 
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тканин уточнених органів та 

тканин 

Z52 Донори органів та 

тканин 

Z52.9 Донор неуточненого 

органа чи тканини 

- - 

Z53 Звернення до закладів 

охорони здоров'я з 

приводу певних 

непроведених 

процедур 

Z53.0 Процедура не 

проведена у зв'язку з 

протипоказаннями 

- - 

Z53 Звернення до закладів 

охорони здоров'я з 

приводу певних 

непроведених 

процедур 

Z53.1 Процедура не 

проведена у зв'язку з 

відмовою пацієнта 

через його переконання 

або під впливом 

оточення 

- - 

Z53 Звернення до закладів 

охорони здоров'я з 

приводу певних 

непроведених 

процедур 

Z53.2 Процедура не 

проведена у зв'язку з 

відмовою пацієнта з 

інших або неуточнених 

причин 

- - 

Z53 Звернення до закладів 

охорони здоров'я з 

приводу певних 

непроведених 

процедур 

Z53.8 Процедура не 

проведена з інших 

причин 

- - 

Z53 Звернення до закладів 

охорони здоров'я з 

приводу певних 

непроведених 

процедур 

Z53.9 Процедура не 

проведена з 

неуточненої причини 

- - 

Z54 Період видужування Z54.0 Період видужування 

після хірургічного 

втручання 

- - 

Z54 Період видужування Z54.1 Період видужування 

після радіотерапії 

- - 

Z54 Період видужування Z54.2 Період видужування 

після хіміотерапії 

- - 

Z54 Період видужування Z54.3 Період видужування 

після психотерапії 

- - 

Z54 Період видужування Z54.4 Період видужування 

після лікування 

перелому 

- - 

Z54 Період видужування Z54.7 Період видужування 

після комбінованого 

лікування 

- - 

Z54 Період видужування Z54.8 Період видужування 

після іншого лікування 

- - 

Z54 Період видужування Z54.9 Період видужування 

після іншого 

неуточненого виду 

лікування 

- - 

Z55 Проблеми, пов'язані з Z55.0 Неписьменність чи - - 



1640 
 

навчанням та 

грамотністю 

низький рівень 

грамотності 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.1 Відсутність здатності 

до навчання 

- - 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.2 Нескладені іспити - - 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.3 Відставання у навчанні - - 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.4 Недостатня адаптація 

до навчального 

процесу, конфлікти з 

учителями та 

товаришами по 

навчанню 

- - 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.8 Інші проблеми, 

пов'язані з освітою та 

грамотністю 

- - 

Z55 Проблеми, пов'язані з 

навчанням та 

грамотністю 

Z55.9 Проблема, пов'язана з 

навчанням та 

грамотністю, 

неуточнена 

- - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.0 Безробіття, неуточнене - - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.1 Зміна роботи - - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.2 Загроза втратити 

роботу 

- - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.3 Напружений графік 

роботи 

- - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.4 Конфлікт з керівником 

та співробітниками 

- - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.5 Невідповідна робота - - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.6 Інші види фізичного чи 

розумового 

напруження, пов'язані з 

роботою 

- - 

Z56 Проблеми, пов'язані з 

працею та безробіттям 

Z56.7 Інші та неуточнені 

проблеми, пов'язані з 

роботою 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.0 Несприятливий вплив 

виробничого шуму 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.1 Несприятливий вплив 

виробничої радіації 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.2 Несприятливий вплив 

виробничого пилу 

- - 
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Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.3 Несприятливий вплив 

інших виробничих 

забруднювачів повітря 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.4 Несприятливий вплив 

токсичних речовин, які 

використовуються в 

сільському 

господарстві 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.5 Несприятливий вплив 

токсичних речовин в 

інших галузях 

промисловості 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.6 Несприятливий вплив 

виробничих 

екстремальних 

температур 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.7 Несприятливий вплив 

виробничої вібрації 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.8 Несприятливий вплив 

інших факторів ризику 

- - 

Z57 Несприятливий вплив 

виробничих факторів 

ризику 

Z57.9 Несприятливий вплив 

неуточнених факторів 

ризику 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.0 Вплив шуму - - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.1 Вплив забруднення 

повітря 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.2 Вплив забруднення 

води 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.3 Вплив забруднення 

ґрунту 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.4 Вплив радіаційного 

забруднення 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.5 Вплив іншого 

забруднення 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.6 Недостатнє постачання 

питної води 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.7 Вплив тютюнового 

диму 

- - 

Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.8 Інші проблеми, 

пов'язані з фізичними 

факторами довкілля 

- - 
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Z58 Проблеми, пов'язані з 

фізичними факторами 

довкілля 

Z58.9 Проблема, пов'язана з 

фізичними факторами 

довкілля, неуточнена 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.0 Відсутність житла - - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.1 Незадовільні житлові 

умови 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.2 Конфлікти з сусідами, 

квартирантами та 

хазяїном житла 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.3 Проблеми, пов'язані з 

перебуванням у 

закладах постійного 

проживання 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.4 Нестаток відповідної 

їжі 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.5 Злидні - - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.6 Низький рівень доходу - - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.7 Недостатність 

соціального 

страхування та 

підтримання добробуту 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.8 Інші проблеми, 

пов'язані з житловими 

та економічними 

обставинами 

- - 

Z59 Проблеми, пов'язані з 

житловими та 

економічними 

обставинами 

Z59.9 Проблема, пов'язана з 

житловими та 

економічними 

обставинами, 

неуточнена 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.0 Проблеми, пов'язані з 

пристосуванням до 

зміни способу життя 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.1 Нетипова ситуація з 

батьками 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.2 Проживання на самоті - - 

Z60 Проблеми, пов'язані з Z60.3 Проблеми, пов'язані з - - 
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соціальним оточенням прийняттям іншої 

культури 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.4 Соціальна ізоляція й 

остракізм 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.5 Відчуття ворожої 

дискримінації та 

переслідування 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.8 Інші проблеми, 

пов'язані з соціальним 

оточенням 

- - 

Z60 Проблеми, пов'язані з 

соціальним оточенням 

Z60.9 Проблема, пов'язана з 

соціальним оточенням, 

неуточнена 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.0 Втрата в дитинстві 

близьких родичів 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.1 Відлучення дитини від 

дому 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.2 Зміна структури 

сімейних 

взаємовідносин у 

дитинстві 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.3 Події, що призводять 

до зниження 

самооцінки в дитинстві 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.4 Проблеми, пов'язані з 

сексуальним насиллям 

над дитиною з боку 

людини з найближчого 

оточення 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.5 Проблеми, пов'язані з 

сексуальним насиллям 

над дитиною з боку 

сторонньої особи 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.6 Проблеми, пов'язані з 

фізичним насиллям над 

дитиною 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.7 Особисті потрясіння, 

перенесені в дитинстві 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

життєвими подіями у 

дитинстві 

Z61.8 Інші несприятливі 

життєві події у 

дитинстві 

- - 

Z61 Проблеми, пов'язані з 

негативними 

Z61.9 Несприятлива життєва 

подія у дитинстві, 

- - 
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життєвими подіями у 

дитинстві 

неуточнена 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.0 Неадекватна турбота та 

контроль з боку батьків 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.1 Надмірна опіка з боку 

батьків 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.2 Виховання в дитячих 

(закритих) закладах з 

постійним 

проживанням 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.3 Вороже ставлення та 

несправедливі претензії 

до дитини 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.4 Емоційна занедбаність 

дитини 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.5 Інші проблеми, 

пов'язані з недоліками 

у вихованні дитини 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.6 Невиправдані вимоги 

батьків та інші 

негативні фактори 

виховання дитини 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.8 Інші уточнені 

проблеми, пов'язані з 

вихованням дитини 

- - 

Z62 Інші проблеми, 

пов'язані з вихованням 

дитини 

Z62.9 Проблема, пов'язана з 

вихованням дитини, 

неуточнена 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.0 Проблеми, пов'язані з 

взаємовідносинами 

подружжя чи партнерів 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.1 Проблеми 

взаємовідносин з 

батьками та родичами 

чоловіка чи дружини 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.2 Недостатня підтримка 

родини 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

Z63.3 Відсутність члена 

родини 

- - 
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оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.4 Зникнення або смерть 

члена родини 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.5 Розпад сім'ї в 

результаті 

відокремлення чи 

розлучення 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.6 Залежний член родини, 

який потребує догляду 

в домашніх умовах 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.7 Стресові життєві події, 

що впливають на 

родину та її членів 

Z63.70 Стресові життєві 

події, що 

впливають на 

сім'ю та її членів, 

неуточнені 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.7 Стресові життєві події, 

що впливають на 

родину та її членів 

Z63.71 Проблеми з 

алкоголем у 

родині 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.7 Стресові життєві події, 

що впливають на 

родину та її членів 

Z63.72 Залежність від 

азартних ігор у 

родині 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.7 Стресові життєві події, 

що впливають на 

родину та її членів 

Z63.79 Інші стресові 

життєві події, що 

впливають на 

сім'ю та її членів 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

Z63.8 Інші уточнені 

проблеми, пов'язані з 

найближчим оточенням 

- - 

Z63 Інші проблеми, 

пов'язані з 

Z63.9 Проблема, пов'язана з 

найближчим 

- - 
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найближчим 

оточенням, 

включаючи сімейні 

обставини 

оточенням, неуточнена 

Z64 Проблеми, пов'язані з 

певними 

психосоціальними 

обставинами 

Z64.0 Проблеми, пов'язані з 

небажаною вагітністю 

- - 

Z64 Проблеми, пов'язані з 

певними 

психосоціальними 

обставинами 

Z64.1 Проблеми, пов'язані з 

багатодітністю 

- - 

Z64 Проблеми, пов'язані з 

певними 

психосоціальними 

обставинами 

Z64.2 Пошук та використання 

шкідливих та 

небезпечних фізичних, 

харчових та хімічних 

речовин 

- - 

Z64 Проблеми, пов'язані з 

певними 

психосоціальними 

обставинами 

Z64.3 Пошук та виконання 

дій поведінкового та 

психологічного 

характеру, відомих як 

шкідливі та небезпечні 

- - 

Z64 Проблеми, пов'язані з 

певними 

психосоціальними 

обставинами 

Z64.4 Конфлікт з радником - - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.0 Звинувачення в 

цивільному чи 

кримінальному злочині 

без ув'язнення 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.1 Ув'язнення та інші 

форми позбавлення 

волі 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.2 Проблеми, пов'язані зі 

звільненням з в'язниці 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.3 Проблеми, пов'язані з 

іншими юридичними 

обставинами 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.4 Жертва злочину чи 

тероризму 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.5 Жертва стихійного 

лиха, військових та 

інших ворожих дій 

- - 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

Z65.8 Інші уточнені 

проблеми, пов'язані з 

- - 
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психосоціальними 

обставинами 

психосоціальними 

обставинами 

Z65 Проблеми, пов'язані з 

іншими 

психосоціальними 

обставинами 

Z65.9 Проблема, пов'язана з 

неуточненими 

психосоціальними 

обставинами 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.0 Консультації, що 

стосуються ставлення 

до сексуальних питань 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.1 Консультації, пов'язані 

з сексуальною 

поведінкою та 

соціальною 

орієнтацією 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.2 Консультації, пов'язані 

з сексуальною 

поведінкою та 

орієнтацією третьої 

особи 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.3 Консультації з приводу 

складних проблем, 

пов'язаних з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.8 Консультації з інших 

сексуальних питань 

- - 

Z70 Консультації, 

пов'язані з 

сексуальними 

стосунками, 

поведінкою та 

орієнтацією 

Z70.9 Консультація з 

сексуальних питань, 

неуточнена 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.0 Звернення за 

консультацією за 

дорученням іншої 

особи 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

Z71.1 Скарги, спричинені 

страхом хвороби, за 

відсутності 

діагностованої хвороби 

- - 
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не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.2 Звернення за 

роз'ясненням 

результатів 

дослідження 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.3 Консультації та 

спостереження з питань 

харчування 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.4 Консультації та 

спостереження з 

приводу алкоголізму 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.5 Консультації та 

спостереження з 

приводу наркоманії 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.6 Консультації та 

спостереження з 

приводу куріння 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.7 Консультації з питань, 

пов'язаних з вірусом 

імунодефіциту людини 

[ВІЛ] 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.8 Інше уточнене 

консультування 

- - 

Z71 Звернення до 

медичних закладів за 

іншою консультацією 

та медичною порадою, 

не класифіковані в 

інших рубриках 

Z71.9 Консультування, 

неуточнене 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.0 Вживання тютюну, 

поточне 

- - 
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Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.1 Вживання алкоголю - - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.2 Вживання наркотичних 

речовин 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.3 Недостатня фізична 

активність 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.4 Неадекватне 

харчування чи шкідливі 

харчові звички 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.5 Сексуальна поведінка з 

високим ступенем 

ризику 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.6 Схильність до азартних 

ігор та укладання парі 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.8 Інші проблеми, 

пов'язані зі способом 

життя 

- - 

Z72 Проблеми, пов'язані зі 

способом життя 

Z72.9 Проблема, пов'язана зі 

способом життя, 

неуточнена 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.0 Перевтома - - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.1 Акцентуйовані 

особистісні риси 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.2 Недостатність 

розслаблення та 

відпочинку 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.3 Стресовий стан, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.4 Неадекватні соціальні 

навики, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.5 Конфлікт, пов'язаний з 

соціальною роллю, не 

класифікований в 

інших рубриках 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.6 Обмеження діяльності, 

зумовлене зниженням 

або втратою 

працездатності 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.8 Інші проблеми, 

пов'язані зі складними 

умовами життя 

- - 

Z73 Проблеми, пов'язані зі 

складними умовами 

життя 

Z73.9 Проблема, пов'язана зі 

складними умовами 

життя, неуточнена 

- - 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

Z74.0 Потреба у допомозі 

через обмежену 

- - 
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яка забезпечує догляд 

та допомогу 

здатність пересуватися 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу 

Z74.1 Потреба у допомозі при 

самообслуговуванні 

- - 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу 

Z74.2 Потреба у допомозі 

щодо ведення 

домашнього 

господарства за 

відсутності іншого 

члена родини, 

спроможного надати 

допомогу 

- - 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу 

Z74.3 Потреба у постійному 

догляді 

- - 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу 

Z74.8 Інші проблеми, 

пов'язані з залежністю 

від особи, яка 

забезпечує догляд та 

допомогу 

- - 

Z74 Проблеми пов'язані з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу 

Z74.9 Проблема, пов'язана з 

залежністю від особи, 

яка забезпечує догляд 

та допомогу, 

неуточнена 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.0 Недоступність 

медичної допомоги 

вдома 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.10 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у лікарні швидкої 

медичної 

допомоги 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.11 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у будинку 

пристарілих 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.12 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у психіатричній 

лікарні 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.13 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у лікувально-

реабілітаційному 

закладі 
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Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.14 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у закладі для 

паліативного 

лікування 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.18 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у іншому закладі 

охорони здоров'я 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.1 Особа, яка чекає на 

госпіталізацію у 

відповідному закладі 

охорони здоров'я для 

одержання допомоги 

Z75.19 Особа, яка чекає 

на госпіталізацію 

у відповідному 

закладі охорони 

здоров'я для 

одержання 

допомоги, 

неуточненому 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.2 Інший період 

очікування обстеження 

та призначення 

лікування 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.3 Відсутність або 

недоступність служб 

медичної допомоги 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.4 Відсутність та 

недоступність інших 

закладів медичної 

допомоги 

Z75.40 Відсутність та 

недоступність 

закладів медичної 

допомоги, 

неуточнена 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.4 Відсутність та 

недоступність інших 

закладів медичної 

допомоги 

Z75.41 Відсутність і 

недоступність 

закладів медичної 

допомоги для 

людей похилого 

віку за місцем 

проживання 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.4 Відсутність та 

недоступність інших 

закладів медичної 

допомоги 

Z75.49 Відсутність та 

недоступність 

інших уточнених 

закладів медичної 

допомоги 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.5 Тимчасовий догляд за 

хворим 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

Z75.6 Переведення за 

підозрілих 

патологічних станах 

- - 
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іншою медичною 

допомогою 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.8 Інші проблеми, 

пов'язані з медичною 

допомогою та іншими 

видами догляду за 

хворим 

- - 

Z75 Проблеми, пов'язані з 

медичним 

забезпеченням та 

іншою медичною 

допомогою 

Z75.9 Неуточнена проблема, 

пов'язана з медичною 

допомогою та іншими 

видами догляду за 

хворим 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.0 Видача повторного 

рецепта 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.1 Спостереження за 

станом здоров'я та 

догляд за підкинутою 

дитиною 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.2 Спостереження за 

станом здоров'я та 

догляд за іншим 

здоровим немовлям та 

дитиною раннього віку 

Z76.21 Спостереження за 

станом здоров'я та 

догляд за 

покинутим 

немовлям та 

дитиною, які 

стоять на черзі 

усиновлення або 

будуть передане 

на виховання 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.2 Спостереження за 

станом здоров'я та 

догляд за іншим 

здоровим немовлям та 

дитиною раннього віку 

Z76.22 Спостереження за 

станом здоров'я та 

догляд за іншим 

покинутим 

немовлям та 

дитиною, не 

класифіковані в 

інших рубриках 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.3 Здорова особа, яка 

супроводжує хворого 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.4 Інші особи, які 

потребують допомоги 

закладів охорони 

здоров'я 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.5 Симуляція хвороби 

[свідома симуляція] 

- - 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

Z76.8 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

- - 
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обставинами уточненими 

обставинами 

Z76 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з іншими 

обставинами 

Z76.9 Звернення до закладів 

охорони здоров'я у 

зв'язку з неуточненими 

обставинами 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.0 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення органів 

травлення 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.1 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення трахеї, 

бронхів та легені 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.2 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення інших 

органів дихання та 

грудної клітки 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.3 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

молочної залози 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.4 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

статевих органів 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.5 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення сечових 

органів 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.6 У сімейному анамнезі 

лейкоз 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.7 У сімейному анамнезі 

інші злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

споріднених тканин 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.8 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення інших 

органів або систем 

- - 

Z80 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

Z80.9 У сімейному анамнезі 

злоякісне 

новоутворення, 

неуточнене 

- - 

Z81 У сімейному анамнезі 

психічні розлади та 

порушення поведінки 

Z81.0 У сімейному анамнезі 

розумова відсталість 

- - 

Z81 У сімейному анамнезі Z81.1 У сімейному анамнезі - - 
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психічні розлади та 

порушення поведінки 

алкогольна залежність 

Z81 У сімейному анамнезі 

психічні розлади та 

порушення поведінки 

Z81.2 У сімейному анамнезі 

куріння 

- - 

Z81 У сімейному анамнезі 

психічні розлади та 

порушення поведінки 

Z81.3 У сімейному анамнезі 

зловживання іншими 

психоактивними 

речовинами 

- - 

Z81 У сімейному анамнезі 

психічні розлади та 

порушення поведінки 

Z81.4 У сімейному анамнезі 

зловживання іншими 

засобами, що 

викликають залежність 

- - 

Z81 У сімейному анамнезі 

психічні розлади та 

порушення поведінки 

Z81.8 У сімейному анамнезі 

інші психічні розлади 

та порушення 

поведінки 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.0 У сімейному анамнезі 

епілепсія та інші 

хвороби нервової 

системи 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.1 У сімейному анамнезі 

сліпота та втрата зору 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.2 У сімейному анамнезі 

глухота та втрата слуху 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.3 У сімейному анамнезі 

інсульт 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.4 У сімейному анамнезі 

ішемічна хвороба серця 

та інші хвороби 

серцево-судинної 

системи 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.5 У сімейному анамнезі 

астма та інші хронічні 

хвороби нижніх 

дихальних шляхів 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.6 У сімейному анамнезі 

артрит та інші хвороби 

кістково-м'язової 

системи та сполучної 

тканини 

- - 
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Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.7 У сімейному анамнезі 

вроджені вади 

розвитку, деформації та 

хромосомні аномалії 

- - 

Z82 У сімейному анамнезі 

певні фізичні вади та 

хронічні хвороби, що 

призводять до втрати 

працездатності 

Z82.8 У сімейному анамнезі 

інші фізичні вади, що 

призводять до 

непрацездатності та 

хронічні захворювання, 

які призводять до 

інвалідності, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.0 У сімейному анамнезі 

хвороба, викликана 

вірусом імунодефіциту 

людини [ВІЛ] 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.1 У сімейному анамнезі 

інші інфекційні та 

паразитарні хвороби 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.2 У сімейному анамнезі 

хвороби крові та 

кровотворних органів 

та певні порушення із 

залученням імунного 

механізму 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.3 У сімейному анамнезі 

цукровий діабет 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.4 У сімейному анамнезі 

інші ендокринні 

хвороби, розлади 

харчування та 

порушення обміну 

речовин 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.5 У сімейному анамнезі 

хвороби ока чи вуха 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.6 У сімейному анамнезі 

хвороби органів 

дихання 

- - 

Z83 У сімейному анамнезі 

інші специфічні 

розлади 

Z83.7 У сімейному анамнезі 

хвороби системи 

органів травлення 

- - 

Z84 У сімейному анамнезі 

інші патологічні стани 

Z84.0 У сімейному анамнезі 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковими 

- - 

Z84 У сімейному анамнезі 

інші патологічні стани 

Z84.1 У сімейному анамнезі 

хвороби нирки та 

сечовода 

- - 

Z84 У сімейному анамнезі Z84.2 У сімейному анамнезі - - 
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інші патологічні стани інші хвороби 

сечостатевої системи 

Z84 У сімейному анамнезі 

інші патологічні стани 

Z84.3 У сімейному анамнезі 

кровна спорідненість 

- - 

Z84 У сімейному анамнезі 

інші патологічні стани 

Z84.8 У сімейному анамнезі 

інші уточнені стани 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.0 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення органів 

травлення 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.1 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення трахеї, 

бронхів та легень 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.2 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення інших 

органів дихання та 

грудної клітки 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.3 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

молочної залози 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.4 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення 

статевих органів 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.5 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення сечових 

органів 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.6 В особистому анамнезі 

лейкоз 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.7 В особистому анамнезі 

злоякісні 

новоутворення 

лімфоїдної, 

кровотворної та 

спорідненої їм тканини 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.8 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення інших 

органів та систем 

- - 

Z85 У особистому 

анамнезі злоякісне 

новоутворення 

Z85.9 В особистому анамнезі 

злоякісне 

новоутворення, 

неуточнене 

- - 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.0 В особистому анамнезі 

інші новоутворення 

- - 

Z86 В особистому Z86.1 В особистому анамнезі Z86.10 В особистому 
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анамнезі певні інші 

хвороби 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

анамнезі 

неуточнені 

інфекційні та 

паразитарні 

хвороби 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.1 В особистому анамнезі 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

Z86.11 В особистому 

анамнезі 

туберкульоз 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.1 В особистому анамнезі 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

Z86.12 В особистому 

анамнезі 

поліомієліт 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.1 В особистому анамнезі 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

Z86.13 В особистому 

анамнезі малярія 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.1 В особистому анамнезі 

інфекційні та 

паразитарні хвороби 

Z86.18 В особистому 

анамнезі інші 

уточнені 

інфекційні та 

паразитарні 

хвороби 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.2 В особистому анамнезі 

хвороби крові та 

кровотворних органів 

та деякі порушення із 

залученням імунного 

механізму 

- - 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.3 В особистому анамнезі 

хвороби ендокринної 

системи, розлади 

харчування та 

порушення обміну 

речовин 

- - 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.4 В особистому анамнезі 

зловживання 

психоактивними 

речовинами 

Z86.41 В особистому 

анамнезі вживання 

алкоголю 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.4 В особистому анамнезі 

зловживання 

психоактивними 

речовинами 

Z86.42 В особистому 

анамнезі вживання 

наркотиків 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.4 В особистому анамнезі 

зловживання 

психоактивними 

речовинами 

Z86.43 В особистому 

анамнезі вживання 

тютюну 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.5 В особистому анамнезі 

інші психічні розлади 

та порушення 

поведінки 

- - 

Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.6 В особистому анамнезі 

хвороби нервової 

системи та органів 

чуття 

- - 
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Z86 В особистому 

анамнезі певні інші 

хвороби 

Z86.7 В особистому анамнезі 

хвороби системи 

кровообігу 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.0 В особистому анамнезі 

хвороби органів 

дихання 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.1 В особистому анамнезі 

хвороби органів 

травлення 

Z87.10 В особистому 

анамнезі 

неуточнені 

хвороби органів 

травлення 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.1 В особистому анамнезі 

хвороби органів 

травлення 

Z87.11 В особистому 

анамнезі пептична 

виразка 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.1 В особистому анамнезі 

хвороби органів 

травлення 

Z87.12 В особистому 

анамнезі поліпи 

товстої кишки 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.1 В особистому анамнезі 

хвороби органів 

травлення 

Z87.18 В особистому 

анамнезі інші 

хвороби органів 

травлення 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.2 В особистому анамнезі 

хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.3 В особистому анамнезі 

хвороби кістково-

м'язової системи та 

сполучної тканини 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.4 В особистому анамнезі 

хвороби сечостатевої 

системи 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.5 В особистому анамнезі 

ускладнення вагітності, 

пологів та 

післяпологового 

періоду 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.6 В особистому анамнезі 

певні стани, які 

виникають у 

перинатальному 

періоді 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

захворювання та 

патологічні стани 

Z87.7 В особистому анамнезі 

вроджені вади 

розвитку, деформації та 

хромосомні аномалії 

- - 

Z87 В особистому 

анамнезі інші 

Z87.8 В особистому анамнезі 

інші уточнені стани 

- - 
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захворювання та 

патологічні стани 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.0 В особистому анамнезі 

алергія на пеніцилін 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.1 В особистому анамнезі 

алергія на інші 

антибіотики 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.2 В особистому анамнезі 

алергія на 

сульфаніламідні 

препарати 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.3 В особистому анамнезі 

алергія на інші 

протиінфекційні засоби 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.4 В особистому анамнезі 

алергія на анестезуючі 

засоби 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.5 В особистому анамнезі 

алергія на наркотичні 

засоби 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.6 В особистому анамнезі 

алергія на 

анальгезивний засіб 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.7 В особистому анамнезі 

алергія на сироватку чи 

вакцину 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.8 В особистому анамнезі 

алергія на інші 

лікарські препарати, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

- - 

Z88 В особистому 

анамнезі алергія на 

лікарські засоби, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

Z88.9 В особистому анамнезі 

алергія на неуточнені 

лікарські препарати, 

медикаменти та 

біологічні речовини 

- - 
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Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.0 Набута відсутність 

пальця(ців) 

[включаючи великий 

палець], однобічна 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.1 Набута відсутність 

кисті та зап'ястка 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.2 Набута відсутність 

верхньої кінцівки вище 

від зап'ястка 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.3 Набута відсутність 

обох верхніх кінцівок 

[на будь-якому рівні] 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.4 Набута відсутність 

стопи та 

гомілковостопного 

суглоба 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.5 Набута відсутність 

ноги на рівні чи нижче 

коліна 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.6 Набута відсутність 

ноги вище коліна 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.7 Набута відсутність 

обох нижніх кінцівок 

[на будь-якому рівні, за 

винятком лише пальців 

стопи] 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.8 Набута відсутність 

верхніх та нижніх 

кінцівок [на будь-якому 

рівні] 

- - 

Z89 Набута відсутність 

кінцівки 

Z89.9 Набута відсутність 

кінцівки, неуточнена 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.0 Набута відсутність 

частини голови або шиї 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.1 Набута відсутність 

молочної залози 

(молочних залоз) 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.2 Набута відсутність 

легені [чи її частини] 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.3 Набута відсутність 

частини шлунка 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.4 Набута відсутність 

інших відділів травного 

тракту 

- - 
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Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.5 Набута відсутність 

нирки 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.6 Набута відсутність 

інших відділів сечового 

тракту 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.7 Набута відсутність 

статевого органа(ів) 

- - 

Z90 Набута відсутність 

органів, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z90.8 Набута відсутність 

інших органів 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.0 У особистому анамнезі 

алергія на інші 

речовини, крім 

лікарських препаратів 

та біологічних речовин 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.1 У особистому анамнезі 

невиконання медичних 

процедур та 

недотримання режиму 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.2 У особистому анамнезі 

недостатня особиста 

гігієна 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.3 У особистому анамнезі 

порушення режиму 

сну- стан активності 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.4 У особистому анамнезі 

психічна травма, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.5 У особистому анамнезі 

завдання собі шкоди 

- - 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.6 У особистому анамнезі 

інша соматична травма 

- - 

Z91 У особистому Z91.7 У особистому анамнезі - - 
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анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

операції на жіночих 

статевих органах, що 

призводять до каліцтва 

Z91 У особистому 

анамнезі наявність 

факторів ризику, не 

класифікованих в 

інших рубриках 

Z91.8 У особистому анамнезі 

інші уточнені фактори 

ризику, не 

класифіковані в інших 

рубриках 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.0 У особистому анамнезі 

застосування 

протизаплідних засобів 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.1 У особистому анамнезі 

тривалий (поточний) 

прийом 

антикоагулянтів 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.2 У особистому анамнезі 

тривалий (поточний) 

прийом інших 

медикаментів 

Z92.21 У особистому 

анамнезі тривалий 

(поточний) 

прийом 

ацетилсаліцилової 

кислоти 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.2 У особистому анамнезі 

тривалий (поточний) 

прийом інших 

медикаментів 

Z92.22 У особистому 

анамнезі тривалий 

(поточний) 

прийом інсулінів 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.2 У особистому анамнезі 

тривалий (поточний) 

прийом інших 

медикаментів 

Z92.28 У особистому 

анамнезі тривалий 

(поточний) 

прийом інших 

медикаментів 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.3 У особистому анамнезі 

опромінювання 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.4 У особистому анамнезі 

хірургічна операція, не 

класифікована в інших 

рубриках 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.5 У особистому анамнезі 

реабілітаційні заходи 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.6 У особистому анамнезі 

хіміотерапія 

новоутворення 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.8 У особистому анамнезі 

інші види лікування 

- - 

Z92 У особистому 

анамнезі медичне 

лікування 

Z92.9 У особистому анамнезі 

медичне лікування, 

неуточнене 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

Z93.0 Стан, пов'язаний з 

наявністю трахеостоми 

- - 
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отвору 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.1 Стан, пов'язаний з 

наявністю гастростоми 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.2 Стан, пов'язаний з 

наявністю ілеостоми 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.3 Стан, пов'язаний з 

наявністю колостоми 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.4 Стан, пов'язаний з 

наявністю інших 

штучних отворів 

шлунково-кишкового 

тракту 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.5 Стан, пов'язаний з 

наявністю цистостоми 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.6 Стан, пов'язаний з 

наявністю інших 

штучних отворів 

сечового тракту 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.8 Стан, пов'язаний з 

наявністю інших 

штучних отворів 

- - 

Z93 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору 

Z93.9 Стан, пов'язаний з 

наявністю штучного 

отвору, неуточненого 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.0 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

нирки 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.1 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

серця 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.2 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

легені 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.3 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованих 

серця та легені 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.4 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

печінки 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.5 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

шкіри 

- - 
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Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.6 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

кістки 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.7 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованої 

рогівки 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.8 Стан, пов'язаний з 

наявністю іншого 

трансплантованого 

органа та тканин 

- - 

Z94 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканини 

Z94.9 Стан, пов'язаний з 

наявністю 

трансплантованого 

органа чи тканими, 

неуточнених 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.0 Наявність штучного 

водія серцевого ритму 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.1 Наявність 

аортокоронарного 

шунтового 

трансплантата 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.2 Наявність протеза 

серцевого клапана 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.3 Наявність ксеногенного 

серцевого клапана 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.4 Наявність іншого 

замінника серцевого 

клапана 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.5 Наявність коронарного 

ангіопластичного 

імплантату та 

трансплантата 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.8 Наявність інших 

серцевих та судинних 

імплантатів та 

трансплантатів 

- - 

Z95 Наявність серцевих чи 

судинних імплантатів 

та трансплантатів 

Z95.9 Наявність серцевого та 

судинного імплантату 

та трансплантата, 

неуточнених 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.0 Наявність сечостатевих 

імплантатів 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.1 Наявність 

інтраокулярних лінз 

- - 

Z96 Наявність інших Z96.2 Наявність отологічних - - 
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функціональних 

імплантатів 

чи аудіологічних 

імплантатів 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.3 Наявність штучної 

гортані 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.4 Наявність імплантатів 

ендокринних залоз 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.5 Наявність імплантатів 

зубів та щелепи 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.60 Наявність 

імплантату 

неуточненого 

суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.61 Наявність 

імплантату 

плечового суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.62 Наявність 

імплантату 

ліктьового суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.63 Наявність 

імплантату 

зап'ясткового 

суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.64 Наявність 

імплантату 

кульшового 

суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.65 Наявність 

імплантату 

колінного суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.66 Наявність 

імплантату 

гомілковостопного 

суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.6 Наявність 

ортопедичних 

імплантатів суглобів 

Z96.68 Наявність іншого 

ортопедичного 

імплантату 

суглоба 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.7 Наявність імплантатів 

інших кісток та 

сухожилків 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.8 Наявність інших 

уточнених 

функціональних 

імплантатів 

- - 

Z96 Наявність інших 

функціональних 

імплантатів 

Z96.9 Наявність 

функціонального 

імплантату, 

неуточненого 

- - 

Z97 Наявність інших Z97.0 Наявність штучного - - 
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пристроїв ока 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.1 Наявність штучної 

кінцівки (повної) 

(часткової) 

- - 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.2 Наявність зубного 

протеза (повного) 

(часткового) 

- - 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.3 Наявність окулярів та 

контактних лінз 

- - 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.4 Наявність зовнішнього 

слухового апарата 

- - 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.5 Наявність 

протизаплідного засобу 

- - 

Z97 Наявність інших 

пристроїв 

Z97.8 Наявність інших 

уточнених пристроїв 

- - 

Z98 Інші післяопераційні 

стани 

Z98.0 Стан, пов'язаний з 

шунтуванням тонкої 

кишки та накладанням 

кишкового анастомозу 

- - 

Z98 Інші післяопераційні 

стани 

Z98.1 Стан, пов'язаний з 

артродезом 

- - 

Z98 Інші післяопераційні 

стани 

Z98.2 Стан, пов'язаний з 

наявністю дренажного 

пристрою для 

спинномозкової рідини 

- - 

Z98 Інші післяопераційні 

стани 

Z98.8 Інший уточнений стан 

після хірургічного 

втручання 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.0 Залежність від 

аспіратора 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.1 Залежність від 

респіратора 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.2 Залежність від 

ниркового діалізу 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

Z99.3 Залежність від 

інвалідного візка 

- - 



1667 
 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.4 Залежність від 

штучного серця 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.8 Залежність від інших 

механізмів та 

пристроїв, які 

підтримують 

життєдіяльність органів 

або систем 

- - 

Z99 Залежність від 

підтримуючих 

життєдіяльність 

спеціальних апаратів 

та пристроїв, не 

класифікована в інших 

рубриках 

Z99.9 Залежність від 

неуточнених 

механізмів та 

пристроїв, які 

підтримують 

життєдіяльність органів 

або систем 

- - 

U04 Тяжкий гострий 

респіраторний 

синдром [ТГРС] 

U04.9 Тяжкий гострий 

респіраторний синдром 

[ТГРС], неуточнений 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.0 Використання U06.0 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.1 Використання U06.1 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.2 Використання U06.2 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.3 Використання U06.3 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.4 Використання U06.4 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.5 Використання U06.5 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.6 Використання U06.6 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.7 Використання U06.7 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.8 Використання U06.8 в 

екстрених випадках 

- - 

U06 Використання U06 в 

екстрених випадках 

U06.9 Використання U06.9 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.0 Використання U07.0 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.1 COVID-19 

підтверджений 

- - 
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лабораторним 

тестуванням незалежно 

від тяжкості клінічних 

ознак або симптомів 

(вірус ідентифікований) 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.2 COVID-19 

діагностовано клінічно 

або епідеміологічно, 

але лабораторне 

тестування 

непереконливе чи 

недоступне (вірус не 

ідентифікований) 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.3 Використання U07.3 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.4 Використання U07.4 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.5 Використання U07.5 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.6 Використання U07.6 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.7 Використання U07.7 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.8 Використання U07.8 в 

екстрених випадках 

- - 

U07 Використання U07 в 

екстрених випадках 

U07.9 Використання U07.9 в 

екстрених випадках 

- - 

U08 У особистому 

анамнезі COVID-19 

U08.9 У особистому анамнезі 

COVID-19, 

неуточнений 

- - 

U09 Стан після COVID-19 U09.9 Стан після COVID-19, 

неуточнений 

- - 

U10 Мультисистемний 

запальний синдром, 

асоційований з 

COVID-19 

U10.9 Мультисистемний 

запальний синдром, 

асоційований з COVID-

19, неуточнений 

- - 

U11 Потреба в імунізації 

проти COVID-19 

U11.9 Потреба в імунізації 

проти COVID-19, 

неуточнена 

- - 

U12 Побічні реакції, 

спричинені 

імунізацією проти 

COVID-19 

U12.9 Побічні реакції, 

спричинені імунізацією 

проти  COVID-19, 

неуточнені 

- - 

U78 Ендокринні хвороби, 

розлади харчування та 

порушення обміну 

речовин 

U78.1 Ожиріння - - 

U78 Ендокринні хвороби, 

розлади харчування та 

порушення обміну 

речовин 

U78.2 Муковісцидоз - - 

U79 Розлади психіки та U79.1 Деменція (у тому числі - - 
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поведінки хвороба Альцгеймера) 

U79 Розлади психіки та 

поведінки 

U79.2 Шизофренія - - 

U79 Розлади психіки та 

поведінки 

U79.3 Депресія - - 

U79 Розлади психіки та 

поведінки 

U79.4 Розлад розумового 

розвитку 

- - 

U80 Хвороби нервової 

системи 

U80.1 Хвороба Паркінсона - - 

U80 Хвороби нервової 

системи 

U80.2 Розсіяний склероз - - 

U80 Хвороби нервової 

системи 

U80.3 Епілепсія - - 

U80 Хвороби нервової 

системи 

U80.4 Церебральний параліч - - 

U80 Хвороби нервової 

системи 

U80.5 Тетраплегія, 

параплегія, диплегія, 

моноплегія і геміплегія 

з будь-якої причини 

- - 

U82 Хвороби системи 

кровообігу 

U82.1 Ішемічна хвороба серця - - 

U82 Хвороби системи 

кровообігу 

U82.2 Хронічна серцева 

недостатність 

- - 

U82 Хвороби системи 

кровообігу 

U82.3 Гіпертензія - - 

U83 Хвороби органів 

дихання 

U83.1 Емфізема, без 

зазначення про 

хронічну обструктивну 

легеневу хворобу 

- - 

U83 Хвороби органів 

дихання 

U83.2 Хронічна обструктивна 

хвороба легень 

- - 

U83 Хвороби органів 

дихання 

U83.3 Астма, без зазначення 

про хронічну 

обструктивну хворобу 

легень 

- - 

U83 Хвороби органів 

дихання 

U83.4 Бронхоектатична 

хвороба, без зазначення 

про кістозний фіброз 

- - 

U83 Хвороби органів 

дихання 

U83.5 Хронічна дихальна 

недостатність 

- - 

U84 Хвороби органів 

травлення 

U84.1 Хвороби Крона - - 

U84 Хвороби органів 

травлення 

U84.2 Виразковий коліт - - 

U84 Хвороби органів 

травлення 

U84.3 Хронічна печінкова 

недостатність 

- - 

U86 Хвороби опорно-

рухового апарату та 

сполучної тканини 

U86.1 Ревматоїдний артрит - - 

U86 Хвороби опорно-

рухового апарату та 

сполучної тканини 

U86.2 Артрит і остеоартрит - - 
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U86 Хвороби опорно-

рухового апарату та 

сполучної тканини 

U86.3 Системний червоний 

вовчак 

- - 

U86 Хвороби опорно-

рухового апарату та 

сполучної тканини 

U86.4 Остеопороз - - 

U87 Хвороби сечостатевої 

системи 

U87.1 Хронічна ниркова 

недостатність, стадія 3-

5 

- - 

U88 Вроджені вади, 

деформації та 

хромосомні аномалії 

U88.1 Вроджена 

спинномозкова грижа 

- - 

U88 Вроджені вади, 

деформації та 

хромосомні аномалії 

U88.2 Синдром Дауна - - 

 


