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ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ

1103 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ХЕМОРАГИЈА
Уколико је пацијент примљен због претраге крварења из горњег дела
гастоинтестиналног тракта, а ендоскопијом је дијагностикован улкус, ерозија или
варикс, доделити шифру стања уз крварење и претпоставити да се крварење може
приписати лезији откривеној на ендоскопији чак и када у току прегледа или за
време хоспитализације нема крварења.
Неке шифре немају укључен опис „са крварењем“, па је тада потребно доделити
шифру К92.- Друге болести органа за варење. У случају езофагитиса доделити
шифре К20 Езофагитис и езофагеалне хеморагије (К22.8 Друге означене
болести једњака).
Међутим, ако је пацијент примљен због мелене, не сме се претпоставити горе
наведено јер мелена и крварење из доњег дела дигестивног тракта не потичу увек
из танког црева, колона, ректума или ануса. Мелена може потицати услед улкуса
желуца и дуоденума или ангиодисплазија желуца или дуоденума. Уколико се не
успостави узрочно-последична веза између симптома и налаза обраде, као прву
дијагнозу ставити симптом, а као другу налаз.
”Болесници са недавним анамнестичким податком о гастроинтестиналном
крварењу понекад се примају како би били подвргнути ендоскопији са циљем
дијагностиковања места крварења, иако у току прегледа не показују знакове
крварења. Ако лекар постави клиничку дијагнозу на основу података о крварењу
или неких других доказа, чињеница да у току лечења није дошло до крварења не
утиче на додавање шифре која укључује споменуто крварење или шифре из
категорије К92 Друге болести органа за варење, уколико се не утврди разлог
крварења.”
(Brown, F (1994), ICD-9-CM Coding Handbook with Answers, American Hospital
Publishing, Illinois.)

1120 ДЕХИДРАТАЦИЈА СА ГАСТРОЕНТЕРИТИСОМ
Код пријема због лечења гастроентеритиса и дехидратације, гастроентеритис
треба поставити као прву дијагнозу са дехидратацијом (Е86 Смањење количине
воде и запремине крви) као пратећом дијагнозом. За шифрирање дехидратације
критеријум не треба бити рехидратација. Пре додељивања шифре, дехидратацију
треба клинички документовати.

1122 HELICOBACTER PYLORI
Инфекција узрокована бактеријом H. Pylori повезана је са:
 хроничним гастритисом повезаним са H. Pylori
 дуоденалним улкусима
 МАЛТ лимфомима
 улкусима желуца
Уколико је H. Pylori откривена у присуству горе наведених стања, или уколико
постоји документована повезаност са другим стањима, треба доделити и шифру
B96.8 Други означени бактеријски агенси као узрочник болести.
ПРИМЕР:
Пацијент је примљен због панендоскопије. Урађена је биопсија булбуса дуоденума.
Налаз: хронични улкус дуоденума. Налаз патолога: позитиван CLO тест.
Шифре: К26.7
B96.8
30473-01[1008]

Гризлица дванаестопалачног црева, хронична без
крварења или перфорације
Други означени бактеријски агенси као узрочник
болести
Панендоскопија до дуоденума са биопсијом

Шифра B96.8 Други означени бактеријски агенси као узрочник болести не
додељује се уколико нема доказа о узрочно-последичној вези између инфекције H.
Pylori и другог откривеног стања.
ПРИМЕР:
Пацијент је примљен због ендоскопије са пратећом диспепсијом уназад месец
дана. На гастроскопији није пронађена абнормалност.
H. Pylori је откривен CLO тестом.
Шифре:

К30
Поремећено варење (Диспепсија)
30473-01 [1008]
Панендоскопија до дуоденума са биопсијом
Шифра B96.8 Други означени бактеријски агенси као узрочник болести се не
додељује јер нема доказа о узрочно-последичној вези између инфекције H. Pylori и
диспепсије.

