گروه اصلی

زیر گروه
حوادث حمل ونقل

تماس باحيوانات وگياهان سمی

درمعرض بالیا ونيروهای طبيعت

مسموميت

محروميت یاافزایش نياز

حوادث و سوانح(علل خارجی مرگ و مير)

سایرفاکتورهای حوادث
صدمه عمدی به خود
تجاوز-خشونت
مداخالت قانونی وجنگ
عوارض درمان طبی وجراحی

سقوط

برخورد بانيروهای مکانيکی بيجان

غرق شدن

سایرحوادث انسداد تنفسی
برخورد باجریان برق-اشعه وفشارهوای مصنوعی
درمعرض دود وشعله آتش

تماس باآب داغ وحرارت

زیر گروه زیرگروه
تصادف وسیله نقلیه باعابر
تصادف باوسیله نقلیه سنگین
تصادف دوچرخه وموتورباوسیله نقلیه
گیاهان سمی
نیش مار
نیش هزارپا
نیش عقرب
نیش عنکبوت زهردار
سیل
طوفان
سایر
صاعقه
زلزله
موادنفتی
داروها
حشره کش
مونوكسید كربن
بی آبی
بی غذایی
سایر اشکال محرومیت
سایرفاکتورهای حوادث
صدمه عمدی به خود
تجاوز-خشونت
مداخالت قانونی وجنگ
عوارض داروها
عوارض ابزارتشخیصی
عوارض جراحی
سقوط ازروی تخت
سقوط ازروی سطح یخی
سقوط از روي بام
سقوط ازروی ولیچر
سقوط ازروی داربست
سقوط ازروی صخره
شجره زدن
سایر
سقوط ازروی نردبان
سقوط ازروی سطح لغزنده
سقوط ازروی صندلی
سقوط ازروی درخت
برخوردبااجسام پرتاب شده
برخورد با اشیائ تیز
قرارگرفتن بین دوشی
گازگرفتگی
فشارجمعیت یاگله
لگد،شاخ وضربه حیوانات
غرق شدگی درحوض یا استخر
غرق شدگی دروان
غرق شدگی درمنابع آب طبیعی
حلق آویز
آسپیره محتویات معده/موادغذایی
خفگی دربستر
برخورد باجریان برق-اشعه وفشارهوای مصنوعی
دود
آتش سوزی ساختمان وغیره
سوختگی بامواد اشتعال زا
تماس باآب جوشیده روی اجاق
تماس باآب شیرداغ
تماس با موادخوارکی داغ

تماس باآب داغ وحرارت

ناهنجاریهای مادرزادی وکروموزومی

ناهنجاریهای مادرزادی سيستم عصبی

لب شکری وشکاف کام
ناهنجاریهای مادرزادی سيستم گوارشی
ناهنجاریهای مادرزادی سيستم اداری

تماس با بخار
آنانسفال
میکروسفال
آنسفالوسل
هیدروسفال
آنومالی دیواره قلبی
آنومالي دریچه قلبی
آنومالي عروقی
آنومالي برونش
آنومالی الرنکس
آنومالي ریه
لب شکری وشکاف کام
آنومالی دستگاه گوارش وکبد
نقص انسدادی
آزنزی کلیه
کلیه پلی کستیک

بيماریهای سيستم تنفسی

ناهنجاریهای مادرزادی سيستم اسکلتی عضالنی

CDH

سایرناهنجاریهای مادرزادی

سایرناهنجاریهای مادرزادی

چشم ،گوش ،صورت و گردن

چشم ،گوش ،صورت و گردن

کروموزومی

آنومالی کروموزومی طبقه بندی نشده
نازوفارنژیت
الرنژیت
تونسیلیت
فارنژیت
اپیگلوتیت
سینوزیت
سایر
انفوالنزا وپنومونی به علل مختلف
برونشیت
برونکولیت
بیماریهای انسداد مزمن ریوی
آسم
برونشیت مزمن
سایر

عفونت های حاد تنفس فوقانی

آنفوالنزا وپنومونی
سایرعفونت های حاد تنفس تحتانی

بيماریهای مزمن تنفس تحتانی
سایربيماریهای سيستم تنفسی
تب روماتيسمی حاد

بيماریهای مزمن روماتيسم قلبی

بيماریهای سيستم قلبی عروقی

بيماریهای فشارخون

بيماریهای ایسکميک قلبی

سایربيماریهای قلبی

بيماریهای عروق مغزی

سایربیماریهای سیستم تنفسی
تب روماتیسمی با درگیری قلب
تب روماتیسمی بدون گرفتاری قلبی
بیماری روماتیسمی آئورت
بیماری روماتیسمی دریچه میترال
بیماری روماتیسمی تری کوسپید
سایر
هیپرتانسیون کلیوی
فشارخون ثانویه
هیپرتانسیون قلبی
فشارخون اولیه
انفارکتوس قلبی
آنژین قلبی
میوکاردیوپاتی
پری کاردیت
میوکاردیت
اندوکاردیت
نارسایی قلبی
سایر
خونریزی داخل مغزی
خونریزی ساب آراکنوئید

بيماریهای عروق مغزی
انفارکتوس مغزی

عفونت های روده ای

سل

بيماری های عفونی وانگلی

سایربيماریهای باکتریال

وبا
عفونت ویرال
سایرعفونت های روده ای
سالمونال
تیفوئید
آمیب
سل سایرارگانها
سل سیستم عصبی
سل صبی
سل ریوی
سایرباکتلایر
کزاز
سیاه سرفه
سپتی سمی
دیفتری

عفونت های ویرال سيستم عصبی

هپاتيت ویرال

سایربيماریهای ویرال

سایربيماریهای عفونی

بيماریهای التهابی سيستم عصبی مرکزی

مننگوکک
مننژیت ویروسی
هاری
انسفالیت ویروسی
پلیومیلیت
سایرهپاتیت های حاد
هپاتیت B
هپاتیت مزمن
هپاتیتA
هرپس
سرخک
سایرویرال
سایتومگالوویروس
اوریون
مونوکلوزعفونی
کاالآزار
سایربیماریهای عفوني
ماالریا
انسفالیت
مننژیت
آبسه مغز
سایر

بيماریهای سيستم عصبی

بيماریهای دميلينه سيستم عصبی مرکزی

مولتیپل اسکلروز)(MS

اختالالت حمله ای وپاروکسيسمال

استاتیک اپی لپسی
صرع
سایرسندرم های سردرد
میگرن

پلی نوروپاتی

پلی نوروپاتی

بيماریهای جانکشنال وعضالنی

فلج مغزی

میوپاتی
میاستنی گراو
دیستروفی عضالنی
سایر
فلج مغزی
همی پلژی
تتراپلژی

سایربيماریهای سيستم عصبی
اختالالت غدد تيروئيد

دیابت ميليتوس

بيماریهای غدد،تغذیه ومتابوليک

سایر اختالالت غدد اندوکرین

سوء تغذیه

سایراختالالت تغذیه ای

اختالالت متابوليک

بيماریهای مری،معده .دئودنوم

بيماریهای سيستم گوارشی

بيماریهای آپاندیس

هرنی

بيماریهای کبد

سایربيماریهای سيستم گوارشی
آنمی تغذیه ای

بيماریهای سيستم خونساز ودستگاه ایمنی

آنمی های همولتيک

آنمی آپالستيک وسایرآنمی ها
اختالالت انعقادی وخونریزی دهنده
سایر بيماریهای خونساز

اختالالت دستگاه ایمنی

سایراختالالت سیستم عصبی
تیروتوکسیکوز
تیروئیدیت
هیپوتیروئیدی
سایر
دیابت غیروابسته به انسولین
دیابت وابسته به انسولین
هیپوپیتوتریسم
دیابت اینسیپید
هیپوپاراتیروتیدی
هیپرپاراتیروئیدی
کواشیورکور
مارسموس کواشیورکور
مارسموس
سایر
کمبودکلسیم
کمبودروی
کمبود ویتامین د
کمبود ویتامین آ
اختالالل اسید آمینه
اختالل سیکل اوره
بیماری ذخیره گلیکوژن
سیستیک فیبروزیس
سایر
ریفالکس مری
زخم معده ودئودنوم
ازوفاژیت
آپاندیست حاد وسایر انواع
فتق دیافراگماتیک
فتق اینگوینال
فتق فمورال
فتق شكمي
سایر
نارسایی کبد
فیروزوسیروزکبدی
بیماری کبدتوکسیک
سایربیماریهای التهابی کبدNEC
سایربیماریهای سیستم گوارشی
آنمی فقرآهن
آنمی مگالوبالستیک
سایرآنمی تغذیه ای
اختالل آنزیم(فاویسم)
سایرآنمی های همولتیک
سیکل سل
تاالسمی
اریتروبالستوپنی
سایرآنمی ها
سایر آپالستیک
سایر
DIC
هموفیلی
سایر
ائوزینوفیلی
آگرانولوسیتوز
CVID
SCID

اختالالت دستگاه ایمنی

هیپوگاماگلوبینومی
سایر
سرطان گوارشی

سرطانها غيرخونی ولنفی

سرطان عصبی

سرطانها

سرطانهای اداری
سرطان تنفسی

سرطانها خونی ولنفی

لنفوم
لوسمی

شده

تعریف

حاالت بد

سایر سرطانها

سایر سرطانها

حاالت بد تعریف شده

حاالت بد تعریف شده
عوارض دارو

اختالل جنين ونوزاد متاثراز فاکتورهای مادری

عوارض جفت
عوارض حاملگی

حاالت معين با منشاء حول تولد

صدمات زایمانی

صدمه به اسکلت
صدمه به اعصاب
صدمه به سر
خونریزی داخل کرانیال

اختالل تنفس وقلبی عروقی مختصص به حول تولد

آسفکسی

عفونتهای اختصاصی دوره حول تولد

بیماریهای ویرال مادزادی
سپسیس باکتلایر نوزاد

سایراختالالت با منشاء حول تولد

سایراختالالت با منشاء حول تولد

اختالالت مربوط به طول بارداری و رشد جنين

اختالالت مربوط به طول بارداری و رشد جنین

اختالالت خونی و خونریزی دهنده جنين و نوزاد

اختالالت خونی و خونریزی دهنده جنین و نوزاد

اختالالت دستگاه گوارش جنين و نوزاد

اختالالت دستگاه گوارش جنین و نوزاد
سندرم نفریتیک

تناسلی

بيماریهای سيستم ادرای

ورفتاری

اختالالت روانی

سایر

بيماریهای گلومروالر

نفروپاتی ها
سندرم نفروتیک

بيماریهای توبولوانترسيشيل
نارسایی کليوی

نفریت اینترسیشیل توبوالر
اروپاتی انسدادی وریفالکس
نارسایی کلیه مزمن
نارسایی کلیه حاد

سایربيماریهای سيستم اداری تناسلی

سایربیماریهای سیستم اداری تناسلی

اختالالت جسمی روانی درنتيجه سوءمصرف مواد

استفاده سایرداروها
استفاده الکل
استفاده مواد مخدر

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی

سایر اختالالت روانی

سایر اختالالت منتال

سایر

سایر

