KIPUPOLIKLINIKAN DIAGNOOSILUETTELO
Stakes Tautiluokitus ICD-10 1999, 2. painos
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Hyvä kollega!
Kipupotilaan tutkiminen on vaativaa ja aikaa vievää. Oikean diagnoosin asettaminen on usein vaikea tavoite. Potilaan
oirettahan voi lievittää vaikkei varmaa ja tarkkaa diagnoosia pystytä määrittämäänkään. Kipupotilaan kohdalla voidaan
käyttää useita erilaisia "diagnoosiluokituksia”. IASP:n (International Association for the Study of Pain) taksonomia on
yksi kipupotilaan tutkimuksessa käytettävä luokitus, karkea kipudiagnoosi (kudosvaurion aiheuttama, hermovaurion
aiheuttama jne) on tärkeä hoidon suunnittelun pohjana. Terveydenhuoltojärjestelmämme vaatii kuitenkin tällä hetkellä
ICD-10-luokitukseen perustuvan diagnoosinumeron. Helpottaakseen kipupotilasta tutkivan lääkärin työtä ICD-10luokitusvaiheessa on Suomen Kivuntutkimusyhdistys kerännyt taskukokoiseen oppaaseen keskeisimmät kipupotilailla
mahdollisesti esiintyvät diagnoosit. Diagnoosiluettelon kokoamistyön on tehnyt LT Katri Hamunen HYKS:n
Kipuklinikassa ja hänelle pyydetään osoittamaan ehdotuksia ja kehittämisideoita (Katri.Hamunen@hus.fi).
Diagnoosioppaan painatuksen on mahdollistanut Pfizer Oy:n taloudellinen tuki, mistä lämpimät kiitokset.
Helsingissä 9.11.2000
Eija Kalso, dosentti
Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja
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ICD-10 luokituksen rakenne
Diagnoosikoodi on yleensä nelimerkkinen, kirjain ja kolme numeroa. Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- tai
viisimerkkisiä koodeja. Kolmimerkkiset koodit, kirjain ja kaksi numeroa, ovat yleensä otsikkokoodeja. Jos neli tai viisi
merkkisen koodin viimeisenä merkkinä on .8, kyseessä on yleensä otsakkeen mainitseman sairausryhmän määritelty,
mutta muualla mainitsematon (usein harvinainen) alamuoto. Merkki .9 on varattu määrittämättömille tautimuodoille.
Koodit, jotka on merkitty # -merkeillä, ovat tiloja joiden aiheuttaja saattaa olla lääkeaine. Mikäli lääkeaine on tiedossa,
tulee se merkitä kyseisen lääkeaineen ATC-koodin viidellä ensimmäisellä merkillä. Oirekoodia (*-merkki) käytetään syy
koodin ohella antamaan lisätietoa eikä sitä voi koskaan käyttää yksinään. Oirekoodi tulee ilmoittaa ennen syykoodia
(esimerkiksi G63.0*E10.4 nuoruustyypin diabetekseen liittyvä polyneuropatia). Myöhäisvaikutuksiin kuuluvat tilat tai
muutokset, jotka ovat olemassa enemmän kuin vuoden kuluttua vaurion sattumisesta. Vammojen ja sairauksien sijainti
tai ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (ICD-10 luku XX).

F11
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4

Opioidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
Opioidien käytön aiheuttama äkillinen päihtymistila
Opioidien haitallinen käyttö
Opioidien riippuvuusoireyhtymä. Sisältää: päihdenarkomania. Vertaa Z72.2 lääkkeiden ja/tai huumeiden käyttö.
Opioidien vieroitusoireet
Opioidien aiheuttamat vieroitusoireet, joihin liittyy sekavuustila (delirium)

F13
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4

Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymishäiriöt
Rauhoittavien ja unilääkkeiden haitallinen käyttö
Rauhoittavien ja unilääkkeiden riippuvuusoireyhtymä
Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden vieroitusoireet
Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden vieroitusoireet, joihin liittyy sekavuustila (delirium)

F32
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.9

Masennustila (myös luokat F33-F39)
Lievä masennus (Depressio levis)
Keskivaikea masennus (Depressio moderata)
Vaikea masennus (Depressio gravis sine symptomatibus psychoticus)
Vaikea, psykoottinen masennus (Depressio gravis cum symptomatibus psychoticis)
Määrittämätön masennus (Depressio NAS)

F45
F45.0
F45.2
F45.3
F45.4
F45.8

Elimellisoireiset somatoformiset häiriöt
Somatisaatiohäiriö
Hypokondria
Elimellisoireinen (somatoforminen) autonominen toimintahäiriö
Pitkäaikainen kipuoireyhtymä
Muut somatoformiset häiriöt. Sisältää: psyykkisperäiset nielemishäiriöt (globus hystericus), psyykkisperäinen kutina,
psyykkisperäinen kiertokaula, bruksismi, nielemisvaikeus

F55

Riippuvuutta aiheuttamattomien aineiden väärinkäyttö
Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla

F62
F62.8

Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset, jotka eivät aiheudu aivovauriosta tai aivosairaudesta
Pitkäaikaisen kivun aiheuttamat persoonallisuuden muutokset

F68
F68.0
F68.1

Muut aikuisiän persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt
Korvausneuroosi (Neurosis compensationalis)
Simulaatio, Münchhausen oireyhtymä, kiertävä potilas, terveydenhuoltopalveluiden (epätarkoituksenmukainen) suurkuluttaja,
vammojen tarkoituksellinen tuottaminen tai teeskentely (itseaiheutettu häiriö)

G13.0*
G13*C00-C97
G13*C00-D48

Paraneoplastinen hermo-lihassairaus tai hermosairaus
Syöpään liittyvä hermo-lihassairaus (Neuromyopathia carcimatosa)
Sensorinen paraneoplastinen hermosairaus (Denny-Brown) (Neuropathia sensoria paraneoplastica)

G24
G24.3
G24.4
G24.8

Lihasjänteyshäiriö (Dystonia)
Torticollis spasmoidica. Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön kierokaula (M43.6)
Idiopaattinen orofasiaalinen dystonia
Muu lihasdystonia

G25
G25.0
G25.8

Muut ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt
Essentiaalinen vapina
Levottomat jalat
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G35

Pesäkekovettumatauti, multippeliskleroosi

G43
G43.0
G43.1
G43.2
G43.3
G43.8#
G43.9

Migreeni (Hemicrania)
Esioireeton migreeni (tavallinen migreeni)
Esioireinen migreeni (klassinen migreeni)
Migreenin sarjakohtaus
Komplisoitunut migreeni
Muu migreeni. Sisältää: oftalmopleginen migreeni, retinaalinen migreeni
Määrittämätön migreeni

G44
G44.0
G44.1
G44.2
G44.3
G44.4#
G44.8
R51.80

Muut päänsärkyoireyhtymät
Cluster-päänsärkyoireyhtymä (Hortonin neuralgia, hemicrania paroxysmalis chronica)
Muualla luokittamaton verisuoniperäinen päänsärky
Jännityspäänsärky (Cephalgia musculotensiva) Sisältää: episodinen, pitkäaikainen, määrittämätön
Pitkäaikainen posttraumaattinen päänsärky (Cephalgia posttraumatica chronica)
Muualla luokittamaton lääkeaineen laukaisema päänsärky (Alia syndromata cephalgia specificata) Lääkeaine voidaan ilmaista
valmisteeen ATC-koodilla.
Muu päänsärkyoireyhtymä
Tarkemmin määrittämätön päänsärky

G46*
G46.0*
G46.1*
G46.2*
G46.3*
G46.3*I67.9
G46.4*
G46.6*
G46.7*
G46.8*

Aivojen verisuonisairauksiin liittyvät aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
Keskimmäisen aivovaltimon oireyhtymä. Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.0.
Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä. Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.1.
Takimmaisen aivovaltimon oireyhtymä. Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.2.
Aivorungon halvausoireyhtymä. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.
Aivorungon halvausoireyhtymä. Sisältää: Wallenbergin oireyhtymä.
Pikkuaivojen halvausoireyhtymä. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I66-I67.
Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.
Muu lakunaarinen oireyhtymä. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.
Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä verisuoniperäinen oireyhtymä. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.

G50
G50.0
G50.1
G50.8
G50.9

Kolmoishermon sairaudet
Kolmoishermosärky (Neuralgia trigeminalis)
Epätyypillinen kasvokipu (Dolor facialis atypicus)
Muu kolmoishermon sairaus
Määrittämättömät kolmoishermonsairaudet

G51
G51.0
G51.4
G51.8

Kasvohermon sairaudet
Kasvohermohalvaus (Paresis nervi facialis)
Kasvojen myokymia
Muu kasvohermon sairaus

G52
G52.1
G52.7
G52.8
G52.9

Muiden aivohermojen sairaudet
Kieli-kitahermon sairaus (Neuralgia nervi glossopharyngei)
Useiden aivohermojen sairaus
Muu aivohermon sairaus
Määrittämätön aivohermosairaus

G53*
G53.0*
G53.0*B02.20
G53.0*B02.21
G53.8*

Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät aivohermojen sairaustilat
Vyöruusun jälkeinen hermosärky. Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B02.2
Vyöruusun jälkeinen kolmoishermosärky
Vyöruusun jälkeinen muun aivohermon neuralgia
Muu aivohermomuutos muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä

G54

Hermojuurten ja hermopunosten sairaudet
Ei sisällä: spondyloosi ((M47), välilevysairaus (M50-M51), tarkemmin määrittämättömät hermotulehdukset ja hermojuuritulehdukset (M54.1, M79.2), hermojuurten tai hermopunosten tuore traumaattinen vamma (S00-S99).
Olkapunoksen (hartiapunoksen) sairaudet, rintakehän yläaukeaman oireyhtymä (Syndroma aperturae thoracis superioris)
Lanne-ristipunoksen sairaudet
Muualla luokittamattomat kaulahermojuurten sairaudet
Muualla luokittamattomat rintahermojuurten sairaudet
Muualla luokittamattomat lanne- ja ristihermojuurten sairaudet
Neuralginen amyotrofia (Amyotrophia neuralgia)
Kivulias fantomiraajaoireyhtymä (Syndroma fantomatis membri dolorosum)
Kivuton fantomiraajaoireyhtymä (Syndroma fantomatis membri sine dolore)
Muu hermojuurten ja hermopunosten sairaus

G54.0
G54.1
G54.2
G54.3
G54.4
G54.5
G54.6
G54.7
G54.8
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G55
G55.0*
G55.1*
G55.1*M51.9
G55.2
G55.2*M47.9
G55.3*
G55.8*

Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
Kasvainsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi C00-D48.
Nikamavälilevyhäiriöihin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M50-M51.
Nikamavälilevyhäiriöihin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
Spondyloosiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
Spondyloosiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
Muihin selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M45-M46,
M48, M53-54.
Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat

G56
G56.0
G56.1
G56.2
G56.3
G56.4
G56.8
G56.9

Yläraajan yhden hermon sairaudet Ei sisällä: tuore traumaattinen hermovamma S00-S99.
Rannekanavaoireyhtymä (Syndroma canalis carpi)
Muu keskihermon sairaus
Kyynärhermon sairaus
Värttinähermon sairaus
Kausalgia (Causalgia) Complex regional pain syndrome II (CRPS II)
Muut määritetyt yläraajan yhden hermon sairaudet, sormenvälineurooma
Määrittämätön yläraajan yhden hermon sairaus

G57
G57.0
G57.1
G57.2
G57.3
G57.4
G57.5
G57.6
G57.8
G57.9

Alaraajan yhden hermon sairaudet Ei sisällä: tuore traumaattinen hermovamma S00-S99.
Lonkkahermonsairaus Ei sisällä: nikamavälilevystä aiheutunut iskias (M51.1) tai tarkemmin määrittämätön iskias (M54.3).
“Meralgia parestetica“, Reiden ulomman ihohermon oireyhtymä (Syndroma nervi cutaneus femoris lateralis)
Reisihermon sairaus
Pohjehermon sairaus, peroneuspareesi
Säärihermon sairaus
Nilkkakanavaoireyhtymä (Syndroma canalis tarsi)
Sisemmän jalkapohjahermon sairaus, Mortonin metatarsalgia
Muut määritetyt alaraajan yhden hermon sairaudet, varpaanvälineurooma
Määrittämätön alaraajan yhden hermon sairaus

G58
G58.0
G58.7
G58.8
G58.9

Muut yhden hermon sairaudet
Kylkivälihermon sairaus (Neuropathia intercostalis)
Multippeli mononeuropatia (Mononeuropathia multiplex, Mononeuritis multiplex)
Muut määritetyt yhden hermon sairaudet
Määrittämätön yhden hermon sairaus (Mononeuropathia non specificata)

G59*
G59.0*E10.4
G59.0*E11.4
G59.8*

Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät yhden hermon sairaudet
Diabeteksen mononeuropatia; nuoruustyypin diabetes
Diabeteksen mononeuropatia; aikuistyypin diabetes
Muu yhden hermon sairaus muualla luokitellun sairauden yhteydessä

G60

Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus

G61
G61.0
G61.1#
G61.8
G61.9

Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus
Guillan-Barrén oireyhtymä. Sisältää: akuutti tulehduksen jälkeinen monihermotulehdus, polyradikuliitti.
Seerumineuropatia. Lääkeaineen aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla. Muussa tapauksessa ulkoinen
syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta XX (ICD-10 kirja).
Muu tulehduksellinen monihermosairaus
Määrittämätön monihermosairaus

G62
G62.0#
G62.1
G62.2
G62.8
G62.9

Muut monihermosairaudet
Lääkeaineen laukaisema monihermosairaus. Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.
Alkoholin käyttöön liittyvä monihermosairaus
Muun myrkyllisen aineen aiheuttama monihermosairaus. Aine ilmaistaan lisäkoodilla X45-X49.
Muu monihermosairaus. Sisältää: säteilyn aiheuttaman polyneuropatia.
Määrittämätön monihermosairaus. Sisältää: polyneuropatia NAS.

G63*
G63*A69.2
G63.0*B02.29
G63.1*
G63.2*E10.4
G63.2*E11.4
G63.3*

Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvä monihermosairaus
Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus
Vyöruusun jälkeinen monihermosairaus
Kasvainsairauteen liittyvä monihermosairaus. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi C00-D48.
Diabeteksen polyneuropatia; nuoruustyypin diabetes
Diabeteksen polyneuropatia; aikuistyypin diabetes
Muuhun umpieritys- tai aineenvaihduntasairauteen liittyvä monihermosairaus. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi E00-E07,
E15-E16, E20-E34, E70-E89
Ravitsemushäiriöön liittyvä monihermosairaus. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi E40-E64.

G63.4*
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G63.5*
G63.6*M05.3
G63.8*
G63.8*N18.8

Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä monihermosairaus. Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M30-M35.
Reumatoidi monihermosairaus
Monihermosairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
Ureeminen hermosairaus

G64

Muu ääreishermostosairaus Sisältää: tarkemmin määrittämätön ääreishermostosairaus.

G72
G72.0#
G72.1
G72.2

Muut lihassairaudet
Lääkeaineen laukaisema lihassairaus. Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.
Alkoholin käyttöön liittyvä lihassairaus
Muun myrkyllisen aineen aiheuttama lihassairaus. Aine ilmaistaan lisäkoodilla X45-X49.

G80
G81
G82
G83
G83.4
G90
G90.2
G90.8
G90.9
G95.0
M49.4*G95.0
G95.1
G95.2
G95.8#
G95.9
G96.0
G97.0
G97.1
G97.8
G97.9

Muita neurologisia sairauksia
CP-oireyhtymä (tarkemmin ICD-10)
Toispuolihalvaus (tarkemmin ICD-10)
Alaraajojen halvaukset ja neliraajahalvaukset (tarkemmin ICD-10)
Muut halvausoireyhtymät
Cauda equina-oireyhtymä
Autonomisen hermoston sairaudet
Hornerin oireyhtymä
Muu autonomisen hermoston sairaus
Määrittämätön autonomisen hermoston sairaus
Selkäytimen ja/tai aivorungon ontelotauti (Syringomyelia ja syringobulbia)
Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
Verisuoniperäiset selkäydinsairaudet
Määrittämätön selkäytimen puristustila
Muu selkäydinsairaus; lääkeaineen tai säteilyn aiheuttama selkäydinsairaus. Selkäydintaudin aiheuttama rakon toimintahäiriö
Määrittämätön selkäydinsairaus (Myelopatia NAS)
Aivoselkäydinnesteen vuoto. Ei sisällä selkärankapiston jälkeinen aivo-selkäydinnesteen vuoto (G97.0)
Selkärankapiston jälkeinen aivo-selkäydinnesteen vuoto. Sisältää selkärankapiston jälkeinen päänsärky
Muu selkärankapiston jälkeinen reaktio
Muu toimenpiteen jälkeinen hermostovika
Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen hermostovika

G99*
G99.0*E10.4
G99.0*E11.4
G99.0*E85.9
G99.1*
G99.2*
G99.2*M47.0
G99.2*M47.1
G99.2*M47.9
G99.2*M50.0
G99.2*M51.0

Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät muut hermostosairaudet
Nuoruustyypin diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus
Aikuistyypin diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus
Amyloidoosiin liittyvä autonomisen hermoston sairaus
Muu autonomisen hermoston sairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
Selkäydinsairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä. Sisältää: kasvainsairauteen liittyvä selkäydinsairaus (C00-D48).
Etumaisen selkäydinvaltimon ja/tai nikamavaltimon puristusoireyhtymä
Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen
Spondyloosiin liittyvä selkäydinsairaus
Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus. Sisältää: lumbaalinen ja muut alueet, ei kervikaalinen.

H04.10
H57.1
H92.0
H93.1
J32.0
J32.1
J32.2
J32.4
K03
K07.5
K07.6
K07.63
K08.80
K13.04
K14.1
K14.5
K14.6
K14.60
K14.61
K14.68

Muita pään alueen kiputiloja ja oireita
Kuivasilmäisyys
Silmäkipu
Korvasärky (Otalgia)
Korvien soiminen. Tinnitus aurium
Pitkäaikainen poskiontelotulehdus
Pitkäaikainen otsaontelotulehdus
Pitkäaikainen seulalokerostotulehdus
Pitkäaikainen kaikkien nenän sivuonteloiden tulehdus
Hampaiden kuluminen (tarkemmin ICD-10)
Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnat. (tarkemmin ICD-10). Ei sisällä: bruksismi (F45.8)
Leukanivelen sairaus
Leukanivelen muualla luokittamaton kipu
Tarkemmin määrittämätön hammassärky
Huulikipu (Keilodynia)
Karttakieli (Lingua geographica)
Uurrekieli (Lingua plicata)
Kielen kiputilat
Kielen polte
Kielikipu (Glossodynia)
Muu kielikipu
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K14.69

Tarkemmin määrittämätön kielikipu

I20
I20.80
I20.90
I67.2

Verenkiertoelinten sairaudet
Angina pectoris
Muu angina pectoris; ei osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Tarkemmin määrittämätön angina pectoris; ei osoitettavaa sepelvaltimon ahtaumaa
Aivoverisuonien ateroskleroosi

I69
I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.8

Aivoverisuonisairauksien myöhäisvaikutukset. Nämä koodinumerot ilmoittavat luokkien I60-I67 tilojen myöhäisvaikutukset.
Lukinkalvonalaisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
Aivojensisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
Muu ei-traumaattisen kallonsisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset PSCP (poststroke central pain)
Muun tai määrittämättömän aivoverisuonien sairauden myöhäisvaikutukset

I70.2
I70.9
I73.0
I73.1
I73.9
I79.2*E10.5
I79.2*E11.5
I83.0
I83.2
I87.2
I97.2

Raajojen valtimoiden ateroskleroosi. Sisältää: ateroskleroottinen kuolio, ateroskleroosin aiheuttama katkokävely.
Yleinen tai määrittämätön ateroskleroosi
Raynaud’n oireyhtymä
Tukkotulehdus (Tromboangiitis obliterans, Buergerin tauti)
Määrittämätön ääreisverisuonten sairaus. Sisältää: katkokävely, valtimospasmi.
Nuoruustyypin diabetekseen liittyvä ääreissuonien sairaus
Aikuistyypin diabetekseen liittyvä ääreissuonien sairaus
Alaraajojen säärihaava suonikohjujen yhteydessä. Sisältää: alaraajan laskimosyntyinen haava.
Alaraajojen suonikohjut ja sekä säärihaava että tulehdus
Pitkäaikainen perifeerinen laskimoinsuffisienssi
Rinnanpoistoleikkauksen jälkeinen turvotus

K55.1
K58.0
K58.9
K86.01
K86.08
K86.1

Ruuansulatuselinten sairaudet
Pitkäaikaiset suolen verisuonisairaudet. Sisältää: suoliliepeen ateroskleroosi, suoliliepeen verisuonten vajaatoiminta
Ärtyvä paksusuoli-oireyhtymä ja ripuli (Colon irritabile)
Ärtyvä paksusuoli ilman ripulia (Colon irritabile)
Alkoholin aiheuttaman (toistuvan) haimatulehduksen jälkitila
Alkoholin aiheuttama pitkäaikainen haimatulehdus
Muu pitkäaikainen haimatulehdus

M00
M01*
M02
M03
M05
M05.8
G63.6*M05.3
M06
M06.0
L40.5+
M07.0*L40.5
M07.1*L40.5
M07.2*L40.5
M07.3*L40.5
M08
M10
M10.0
M10.2#
M10.3
M10.4
M10.9
M11
M12.0
M13
M14*
M14.6*

M15-M19

Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Nivelsairaudet
Nivelinfektio
Muualla luokiteltujen infektio- ja loistautien aiheuttamat (suorat) nivelinfektiot
Reaktiiviset niveltulehdukset
Muualla luokiteltuihin infektiotauteihin liittyvät reaktiiviset niveltulehdukset
Seropositiivinen reuma
Muu seropositiivinen reuma
Reumatoidi monihermotulehdus
Muu nivelreuma
Seronegatiivinen reuma
Nivelpsoriasis
Sormen/varpaan kärkinivelen (DIP) psoriaattinen sairaus
Arthritis mutilans
Psoriaasiin liittyvä nikamasairaus
Muu psoriaasiin liittyvä nivelsairaus
Lasten nivelreuma
Kihti. Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ryhmät ZAO-ZB0.
Idiopaattinen kihti
Lääkeaineen aiheuttama kihti. Lääkeaine voidaan ilmaista ATC-koodilla.
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä kihti
Muu sekundaarinen kihti
Määrittämätön kihti
Muut nivelten kidesairaudet
Pitkäaikainen posttraumaattinen nivelsairaus. Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0. Ei sisällä: postraumaattinen
nivelrikko.
Muut niveltulehdukset
Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvät nivelsairaudet
Hermosairaudesta johtuva nivelsairaus. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä G50-G98 tai hermosairauden etiologinen koodi
esim M14.6*E10.6 nuoruustyypin diabeteksen neuropaattinen nivelsairaus.
Nivelrikko. Ei sisällä: selkärangan nivelrikko (M47) eikä leukanivelen sairaus (K07.6).
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M15.0
M15.3
M15.4
M15.8
M15.9
M16.0
M16.1
M16.4
M16.5
M16.6
M16.7
M16.9
M17.0
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.9
M18
M19.0
M19.1
M19.2
M19.8
M23.3
M24.5
M24.6
M25.2
M25.5
M25.6
M25.7
M25.8
M25.9
M36.1*

M40
M41
M42
M43.0
M43.1
M43.6
M45
M46
M47
M47.1
G99.2*M47.1
M47.2
M47.80
M47.81
M47.82
M47.9
G99.2*M47.9
M48.0
M48.3
M48.5
M49.4*
M49.4*G95.0
M49.5*
M49.5*C79.5
M49.5*C90.0
M50
G99.2*M50.0
M50.1

Primaarinen yleistynyt nivelrikko
Sekundaarinen usean nivelen nivelrikko. Sisältää: posttraumaattinen moninivelrikko.
Erosiivinen nivelrikko
Muu moninivelrikko
Määrittämätön moninivelrikko
Primaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko
Muu primaarinen lonkan nivelrikko. Sisältää: primaarinen toisen lonkan nivelrikko.
Molempien lonkkanivelten posttraumaattinen nivelrikko
Muu posttraumaattinen nivelrikko. Sisältää: toisen lonkkanivelen posttraumaattinen nivelrikko.
Muu sekundaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko
Muu sekundaarinen lonkan nivelrikko. Sisältää: toisen lonkkanivelen sekundaarinen nivelrikko.
Määrittämätön lonkan nivelrikko
Primaarinen molempien polvien nivelrikko
Muu primaarinen polven nivelrikko. Sisältää: primaarinen toisen polven nivelrikko.
Posttraumaattinen molempien polvien nivelrikko
Muu postraumaattinen polven nivelrikko
Muu sekundaarinen molempien polvien nivelrikko
Muu sekundaarinen polven nivelrikko. Sisältää: sekundaarinen toisen polven nivelrikko.
Määrittämätön polven nivelrikko
Peukalon kämmennivelen (CMC) nivelrikko
Muun nivelen primaarinen nivelrikko
Muun nivelen posttraumaattinen nivelrikko
Muun nivelen sekundaarinen nivelrikko
Muu nivelrikko
Muu nivelkierukkavika. Sisältää nivelkierukan rappeuma, irtauma
Nivelen kontraktuura
Nivelen jäykistymä
Instabiili nivel
Nivelkipu
Muualla luokittamaton niveljäykkyys
Osteofyytti
Muu nivelsairaus
Määrittämätön nivelsairaus
Kasvainsairauteen liittyvä nivelsairaus. Lisättävä syykoodi C00-D48, D66-D68.
Selkärangan sairaudet
Kyfoosi ja lordoosi
Skolioosi
Selkärangan osteokondroosi
Nikamankaaren valenivel. Spondylyysi.
Nikamansiirtymä. Spondylolisteesi
Kiertokaula. Torticollis. Ei sisällä: psykogeeninen kiertokaula (F45.8), spastinen kiertokaula (G24.3).
Selkärankareuma. Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0.
Muut tulehdukselliset nikamasairaudet
Spondyloosi. Sisältää fasettinivelrikko, selkärangan artroosi. Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0.
Muu nikamasairaus ja selkäydinsairaus
Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen
Muu nikamasairaus ja hermojuurisairaus
Kaularangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
Rintarangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
Lanne-ristirangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
Määrittämätön spondyloosi
Spondyloosiin liittyvä selkäydinsairaus
Selkärangankanavan ahtauma. Spinaalistenoosi
Traumaattinen nikamasairaus
Muualla luokittamaton luhistunut nikama. Sisältää: tarkemmin määrittämätön kiilanikama ja tarkemmin määrittämätön
luhistunut nikama. Ei sisällä: luukatoon liittyvä luhistunut nikama, tuore vamma, etäpesäkkeen aiheuttama.
Hermosairaudesta johtuva nikamasairaus. Lisättävä etiologinen koodi G50-G98 tai hermosairauden etiologia.
Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
Nikaman luhistuminen muualla luokitetun sairauden yhteydessä
Etäpesäkkeen aiheuttama nikamamurtuma
Myeloomaan liittyvä nikamaluhistuma
Kaularangan välilevysairaudet Sisältää: selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat, jotka tulee
ilmoittaa oire-syy-koodiparilla G55.3*+koodi tästä ryhmästä
Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
Kaularangan välilevysairaus ja hermojuurten sairaus

8

M50.2
M50.3
M50.8
M50.9

M51
G99.2*M51.0
M51.1
M51.2
M51.8
M51.9
G55.1*M51.9
M53.0
M53.1
M53.2
M53.3
M53.8
M53.9
M54
M54.1

Muu kaularangan välilevyn siirtymä
Muu kaularangan välilevyrappeuma
Muu kaularangan välilevysairaus
Määrittämätön kaularangan välilevysairaus
Muut selkäsairaudet
Muut selän nikamavälilevyjen sairaudet rintarangan, rinta-lannerangan ja lanne-ristirangan alueella. Ei sisällä: cauda equina
(G83.4), muut selän nikamavälilevyjen sairaudet (M50)
Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus Ei sisällä: kaularangan G99.2*M50.0
Nikamavälilevysairaus ja hermojuurioireisto. Sisältää: nikamavälilevysairauden aiheuttama iskiaskipu
Muu nikamavälilevyn siirtymä. Sisältää: nikamavälilevyn siirtymän aiheuttama lumbago
Muu välilevysairaus
Määrittämätön nikamavälilevysairaus
Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuuren tai hermopunoksen puristustila (M50-M51)
Niska-pääoireyhtymä, kaula-pääoireyhtymä. Sisältää: taempi kaulasympatikuksen oireyhtymä, servikokraniaalinen oireyhtymä
Niska/kaula-olkavarsi-oireyhtymä. Ei sisällä: rintakehän yläaukeaman oireyhtymä (G54.0)
Selkärangan yliliikkuvuus
Muualla luokittamattomat risti-häntäluuseudun sairaudet. Sisältää: häntäluukipu, coccygodynia
Muu selkäsairaus
Määrittämätön selkäsairaus

M54.6
M54.8
M54.9

Selkäkipu. Ei sisällä: psyykkisperäinen selkäkipu (F45.4). Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0
Hermojuuren sairaus. Radikulopatia. Ei sisällä: nikamasairauteen liittyvä hermojuurisairaus (M47.2), kaularangan
välilevysairauteen liittyvä hermojuurisairaus (M50.1) lanne tai muun selkärangan välilevysairauteen liittyvä hermojuurisairaus
(M51.1), tarkemmin määrittämätön hermosärky tai hermotulehdus (M79.2)
Kaularankakipu, cervikalgia. Ei sisällä: välilevysairauden aiheuttamaa kipua (M50)
Tuntemattomasta syystä johtuva iskiaskipu. Ei sisällä: tunnetusta syystä johtuva lonkkahermon sairaus (G57.0),
nikamavälilevysairauden aiheuttama iskias (M51.1), iskias ja lanneselän kipu (M54.4)
Iskias ja lanneselän kipu. Ei sisällä: nikamavälilevysairauden aiheuttama iskias (M51.1)
Lanneselän kipu, lumbago. Sisältää: lannekipu, alaselkäkipu, tarkemmin määrittämätön lanneselän kipu. Ei sisällä:
nikamavälilevyn esiinluiskahduksen aiheuttama lanneselän kipu (M51.2), Lumbago ja iskias (M54.4)
Rintarangan kipu. Ei sisällä: nikamavälilevysairauden aiheuttama kipu (M51)
Muu selkäsärky
Määrittämätön selkäsärky

M60
M62.6

Lihasten ja jänteiden sairaudet
Lihastulehdus
Lihasvenähdys. Ei sisällä: tuore vamma (S00-S99)

M70
M70.0
M75
M75.0
M75.1
M75.3
M75.4
M75.5
M75.8
M77.0
M77.1
M77.2
M77.4
M77.5
M77.8
M77.9

Käytön, ylirasituksen ja/tai paineen aiheuttama pehmytkudossairaus. Sisältää: ammattitauteina ilmenevät pehmytkudossairaudet.
Pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva tenosynoviitti
Hartiaseudun pehmytkudossairaudet
Olkanivelen kiinnikkeinen nivelpussin tulehdus. Sisältää: olkanivelen ympärystulehdus, jäätynyt olkapää.
Kiertäjäkalvosinoireyhtymä
Olkapään kalkkiutuva jännetuppitulehdus
Olkapään pinneoireyhtymä. Sisältää: olkalisäkkeen alainen pinneoireyhtymä.
Olkapään limapussin tulehdus
Muu hartiaseudun sairaus, hartiakipu
Mediaalinen epikondyliitti
Lateraalinen epikondyliitti
Ranteen periartriitti
Metatarsalgia. Ei sisällä: Mortonin metatarsalgia (G57.6)
Muut jalan siteiden ja lihasjänteiden kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopatiat)
Muu muualla luokittamaton entesopatia
Määrittämätön entesopatia

M79.0
M79.1
M79.2
M79.6

Määrittämätön reumasairaus. Sisältää: fibromyalgia
Myalgia. Ei sisällä: lihastulehdus (M60).
Määrittämätön hermosärky tai hermotulehdus
Raajakipu

M80.0
M80.4#
M80.5
M81.0
M81.4#

Luukato
Postmenopausaalinen luukato ja patologinen murtuma. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Lääkeaineen aiheuttama luukato ja patologinen murtuma. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00 ja lääkeaine ATC-koodilla.
Idiopaattinen luukato ja patologinen murtuma. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Postmenopausaalinen luukato. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Lääkeaineen aiheuttama luukato. Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.

M54.2
M54.3
M54.4
M54.5
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M81.5

Idiopaattinen luukato. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.

M84.0
M84.1

Murtuman virheellinen paraneminen. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Murtuman luutumattomuus. Pseudoartroosi. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00. Ei sisällä: luudutusleikkauksen
jälkeinen valenivel (M96.0)
Pitkäaikainen monipesäkkeinen osteomyeliitti. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Pitkäaikainen osteomyeliitti ja ulos johtava avanne. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Muu pitkäaikainen verisyntyinen osteomyeliitti. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Muu pitkäaikainen osteomyeliitti. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.
Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät luusairaudet
Kasvainsairauteen liittyvä luunmurtuma. Etiologinen koodi C00-D48. Ei sisällä: kasvainsairauteen liittyvä luhistunut nikama
(M49.5*)

M86.3
M86.4
M86.5
M86.6
M90*
M90.7*

M89.0

Complex regional pain syndrome I (CRPS I), Sympaattinen refleksidystrofia. Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.

M94.0
M96.0
M96.1

Tietzen tauti
Fuusioleikkauksen tai nivelen luudutuksen jälkeinen valenivel
Muualla luokittamaton postlaminektomia-oireyhtymä

M99
M99.0
M99.1
M99.2
M99.3
M99.4
M99.5
M99.6
M99.7
M99.8
M99.9

Muualla luokittamaton biomekaaninen vaurio Tätä ryhmää ei tule käyttää, jos tila voidaan luokitella muualla. Sijainti
ilmaistaan lisäkoodilla ZA0-ZB0.
Segmentaalinen ja somaattinen toimintahäiriö
Subluksoituva selkänikama-alue
Subluksaatiosta johtuva selkärankakanavan ahtauma. Sisältää: selkäydinkanavan subluksaatioahtauma
Selkärankakanavan luinen ahtauma. Sisältää: selkäydinkanavan luinen ahtauma
Selkärankakanavan sidekudosahtauma. Sisältää: selkäydinkanavan sidekudosahtauma
Nikamavälilevyn aiheuttama selkärangankanavan ahtauma
Nikamaväliaukon luinen ahtauma tai subluksaatioahtauma
Sidekudoksen tai nikamavälilevyn aiheuttama nikamaväliaukon ahtauma
Muu biomekaaninen vaurio
Määrittämätön biomekaaninen vaurio

N30.1#
N41.1
N64.4
N80

Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
(Pitkäaikainen) interstitiaalinen kystiitti
Pitkäaikainen eturauhastulehdus
Rintarauhaskipu (mastodynia)
Endometrioosi

D50.1
F43.1
L29
R07.0
R07.1
R07.2
R07.3
R07.4
R10.1
R10.2
R10.3
R10.4
R13
R20.0
R20.1
R20.2
R20.3
R20.8
R25.2

Muita oireita
Raudanpuutokseen liittyvät nielemishäiriöt. (Dysphagia sideropenica)
Traumaperäinen stressireaktio, posttraumaattinen neuroosi
Kutina
Kurkkukipu, nielukipu
Hengitykseen liittyvä rintakipu
Sydänalan kipu
Muu rintakipu. Sisältää: rintakehän luu- tai lihasperäinen kipu, tarkemmin määrittämätön rintakehän etuseinämän kipu
Määrittämätön rintakipu
Ylävatsakipu
Lantion tai välilihan alueen kipu
Alavatsakipu
Muu tai määrittämätön vatsakipu
Nielemiskipu (Dysphagia) Ei sisällä: psyykkisperäinen nielemisvaikeus (F45.8)
Ihon tunnottomuus, anestesia
Ihon heikkotuntoisuus, hypestesia
Ihon tuntohäiriö, parestesia
Ihon herkkätuntoisuus, hyperestesia
Muu tai määrittämätön ihotunnon häiriö
Kramppi tai spasmi

R29.8
R30.0
R51.80
R51.81
R52
R52.1
R52.2

Muu tai määrittämätön hermojärjestelmän tai luuston ja lihaksiston oire tai sairaudenmerkki
Dysuria. Ei sisällä: psykogeeninen virtsaamiskipu (F45.34).
Tarkemmin määrittämätön päänsärky. Ei sisällä: määritetyt päänsärkyoireyhtymät (G43-G44), selkärankapunktion jälkeinen
päänsärky (G97.0).
Tarkemmin määrittämättömät kasvokivut. Ei sisällä: epätyypillinen kasvokipu (G50.1).
Muualla luokittamaton kipu. Sisältää: kipu tai särky, jota ei voi liittää mihinkään tiettyyn elimeen tai elimistön osaan.
Pitkäaikainen sietämätön kipu
Muu pitkäaikainen kipu
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R52.9
R53
Z73.0

Määrittämätön kipu. Sisältää: tarkemmin määrittämätön yleistynyt kipu. Ei sisällä: krooninen kipuoireyhtymä (F45.8).
Huonovointisuus ja väsymys. Sisältää: yleisen fyysisen kunnon heikkous, tarkemmin määrittämätön heikkous, väsymys.
Työuupumus (burn-out)

S02
S03.0
S04
S06
S12
S13
S13.4
S14
S14.2
S14.3
S14.4
S14.5
S14.6

Vammat, komplikaatiot, vammojen myöhäisvaikutukset
Kallon ja kasvojen luiden murtumat
Leukanivelen sijoiltaanmeno
Aivohermojen vammat
Kallon sisäinen vamma
Kaularanganmurtuma
Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Kaularangan nyrjähdys tai venähdys. Sisältää: piiskaniskuvamma (whiplash)
Kaulan alueen hermojen ja selkäytimen vammat
Kaularangan hermojuurivamma(t)
Olkapunoksen vamma
Kaulan ääreishermovamma(t)
Kaulan sympaattisten hermojen vammat
Kaulan muun tai määrittämättömän hermon vamma

S22
S23
S24
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6

Kylkiluun (kylkiluiden), rintalastan ja/tai selkärangan rintakehäosan (rintarangan) murtuma
Rintakehän alueen nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Rintakehän alueen hermojen ja selkäytimen vammat
Rintarangan hermojuurivamma
Rintakehän ääreishermon vamma
Rintakehän sympaattisten hermojen vamma
Muu rintakehän hermon vamma
Määrittämätön rintakehän hermon vamma

S32
S33
S34
S34.2
S34.3
S34.4
S34.5
S34.6
S34.8

Lannerangan tai lantion murtuma
Lannerangan ja/tai lantion nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen hermojen tai selkäytimen lanneosan vamma
Lanne- ja alaselän hermojuurivamma
Cauda equina-alueen vamma
Lanne-ristipunoksen vamma
Lanne- tai ristirangan alueen tai lantion sympaattisten hermojen vamma
Vatsan, alaselän ja/tai lantion ääreishermovamma
Muun tai määrittämättömän vartalon, alaselän ja/tai lantion hermon vamma

S42
S43
S44
S44.0
S44.1
S44.2
S44.3
S44.4
S44.5
S44.7
S44.8
S44.9

Hartiaseudun ja olkavarren murtuma
Hartiaseudun (hartiakaaren) nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Hartiaseudun ja olkavarren hermovammat Ei sisällä: hartiapunoksen vamma (S14.3)
Kyynärhermon vamma olkavarren alueella. Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön kyynärhermovamma (S54.0)
Keskihermon vamma olkavarren alueella. Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön keskihermovamma (S54.1)
Värttinähermon vamma olkavarren alueella. Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön värttinähermonvamma (S54.2)
Kainalohermon vamma
Lihas-ihohermon vamma (n musculocutaneus)
Ihon tuntohermon vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella
Useiden hermojen vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella
Muun hermon vamma hartiaseudun tai olkavarren alueella
Määrittämättömän hermon vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella

S52
S53
S54
S54.0
S54.1
S54.2
S54.3
S54.7
S54.8
S54.9

Kyynärvarren murtuma
Kyynärnivelen seudun nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Kyynärvarren alueen hermovammat. Ei sisällä: ranteen tai käden hermovamma (S64)
Kyynärhermon vamma kyynärvarren alueella. Sisältää: tarkemmin määrittämätön kyynärhermon vamma
Keskihermon vamma kyynärvarren alueella. Sisältää: tarkemmin määrittämätön keskihermon vamma
Värttinähermon vamma kyynärvarren alueella. Sisältää: tarkemmin määrittämätön värttinähermon vamma
Ihon tuntohermon vamma kyynärvarren alueella
Useiden hermojen vamma kyynärvarren alueella
Muun hermon vamma kyynärvarren alueella
Määrittämättömän hermon vamma kyynärvarren alueella

S62
S63
S64
S64.0
S64.1

Ranteen tai käden murtuma
Ranteen ja käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset
Ranteen ja/tai käden hermovamma
Kyynärhermon vamma ranteen tai käden alueella
Keskihermon vamma ranteen tai käden alueella
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S64.2
S64.3
S64.4
S64.7
S64.8
S64.9

Värttinähermon vamma ranteen tai käden alueella
Peukalon hermovamma
Muun sormen hermovamma
Useiden hermojen vamma ranteen tai käden alueella
Muun hermon vamma ranteen tai käden alueella
Määrittämättömän hermon vamma ranteen tai käden alueella

S72
S73
S74
S74.0
S74.1
S74.2
S74.7
S74.8
S74.9

Reisiluun murtuma
Lonkkanivelen ja lonkan siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Lonkan ja/tai reiden alueen hermovamma. Sisältää: ääreishermovamma lonkan ja/tai reiden alueella
Lonkkahermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
Reisihermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
Ihon tuntohermon vamma lonkan tai reiden alueella
Usean hermon vamma lonkan tai reiden alueella
Muun hermon vamma lonkan tai reiden alueella
Määrittämättömän hermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella

S82
S83
S84
S84.0
S84.1
S84.2
S84.7
S84.8
S84.9

Polven ja/tai säären murtuma
Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Polven ja/tai säären alueen hermovamma. Sisältää: ääreishermovammat polven ja säären alueella. Ei sisällä: nilkan eikä
jalkaterän hermovamma (S 94)
Säärihermon vamma polven tai säären alueella
Pohjehermon vamma polven tai säären alueella
Ihon tuntohermon vamma polven tai säären alueella
Usean hermon vamma polven tai säären alueella
Muun hermon vamma polven tai säären alueella
Määrittämättömän hermon vamma polven ja/tai säären alueella

S92
S93
S94
S94.0
S94.1
S94.2
S94.3
S94.7
S94.8
S94.9

Jalkaterän luiden murtumat
Nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
Nilkan ja jalkaterän alueen hermovammat. Sisältää: ääreishermovammat nilkan ja jalkaterän alueella
Ulomman jalkapohjahermon vamma (n plantaris lateralis)
Sisemmän jalkapohjahermon vamma (n plantaris medialis)
Syvän pohjehermon vamma nilkan ja/tai jalkaterän alueella (n peroneus profundus)
Nilkan tai jalkaterän alueen ihon tuntohermon vamma. Sisältää: pohjehermon päätehaaran vamma
Useamman hermon vamma nilkan ja jalkaterän alueella
Muun hermon vamma nilkan tai jalkaterän alueella
Määrittämättömän hermon vamma nilkan ja/tai jalkaterän alueella

T82.4
T82.8
T85.1

T85.7
T85.8

Verisuoneen liitetyn dialyysikatetrin aiheuttama mekaaninen vaurio
Muu sydämen ja verisuonten proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama komplikaatio, kipu
Hermojärjestelmään implantoidun sähköstimulaattorin mekaaninen vaurio (rikkoutuminen, siirtyminen, laitteen aiheuttama
perforaatio)
Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen mekaaninen komplikaatio. Sisältää: epiduraalisen tai subduraalisen
infuusiokatetrin aiheuttama komplikaatio
Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
Muu sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama komplikaatio, kipu

T87.3
T88.8
T88.9

Amputaatiotyngän neurooma
Muualla luokittamattomat muut määritetyt kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon komplikaatiot
Määrittämätön kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoidon komplikaatio

T90
T91
T91.1

Pään vammojen myöhäisvaikutukset
Kaulan ja vartalon vammojen myöhäisvaikutukset
Selkärankamurtuman myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S12, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 ja T08 luokiteltujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Selkäydinvamman myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 ja T09.3 luokiteltujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Yläraajavammojen myöhäisvaikutukset
Yläraajan hermovamman myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S44, S54, S64 ja T11.3 luokiteltujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Yläraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S46, S56, S66 ja T11.5 luokiteltujen
vammojen myöhäisvaikutukset
Alaraajavammojen myöhäisvaikutukset
Alaraajan hermovamman myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S74, S84, S94 ja T13.3 luokiteltujen vammojen
myöhäisvaikutukset
Alaraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa S77-S78, S87-S88, S97-S98 ja T13.6

T85.6

T91.3
T92
T92.4
T92.6
T93
T93.4
T93.6
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T94
T95
T98.2
T96
T98.3

luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset
Useisiin tai määrittämättömiin kehonosiin kohdistuneiden vammojen myöhäisvaikutukset
Palovammojen, syöpymien ja paleltumavammojen myöhäisvaikutukset
Eräiden ulkoisen vamman varhaisten komplikaatioiden myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdassa T79 luokiteltujen
komplikaatioiden myöhäisvaikutukset
Myrkytysten myöhäisvaikutukset
Kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon muualla luokittamattomien komplikaatioiden myöhäisvaikutukset. Sisältää: kohdissa
T80-T88 luokiteltujen komplikaatioiden myöhäisvaikutukset
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