
Skrót X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 

Problemów Zdrowotnych 
 
 

 X rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych, to  międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. ICD-10 jest opracowana 

przez WHO i obowiązuje w Polsce od roku 1996
1
 

 Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to  jedna z 

organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest 

Genewa. W 1946 r. ONZ zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia w Nowym Jorku, 

gdzie 61 krajów ratyfikowało konwencję WHO. W roku 1948 w liczbie już 88 członków 

ratyfikowano powstanie WHO. Do WHO należą obecnie 193 kraje. 
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C00-C75 Nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako 

pierwotne, za wyjątkiem nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych: 

 

C00-C14  Wargi, jamy ustnej i gardła 

C15-C26  Narządów trawiennych 

C30-C39  Układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 

C40-C41  Kości i chrząstki stawowej 

C43-C44  Skóry 

C45-C49  Międzybłonka (mesotelialne) i tkanek miękkich 

C50   Sutka 

C51-C58  Żeńskich narządów płciowych 

C60-C63  Męskich narządów płciowych 

C64-C68  Układu moczowego 

C69-C72  Oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego 

C73-C75  Tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego 

  C76-C80  Nowotwory złośliwe o niedokładnie określonym, wtórnym i  

    nieokreślonym umiejscowieniu 

 C81-C96  Nowotwory złośliwe uznane lub podejrzane jako pierwotne tkanki 

  limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 

  C97   Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich  

    umiejscowień 

  D00-D09  Nowotwory in situ 

 

 

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14) 

 

C00*  Nowotwory złośliwe wargi 

                                                           
1
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Nie obejmuje: skóry wargi (C43.0, C44.0) 

C0l  Nowotwór złośliwy nasady języka 

Powierzchnia grzbietowa języka 

Ustalona część języka BNO 

Tylna jedna trzecia część języka 

C02*  Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 

C03*  Nowotwór złośliwy dziąsła 

Obejmuje: błona śluzowa brzegu zębodołu dziąsło 

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe zębopochodne (C41 .0-C41 . 1 ) 

C04*  Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 

C05*  Nowotwór złośliwy podniebienia 

C06 * Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 

C07  Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 

C08 * Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych 

gruczołów ślinowych 

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane 

zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym 

nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (C06.9) 

nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07) 

C09*  Nowotwory złośliwe migdałka 

Nie obejmuje: migdałek językowy (C02.4) 

migdałek gardłowy (C 11.1) 

C10*  Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 

Nie obejmuje: Migdałek (C09.-) 

C11* Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 

C12  Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 

Zachyłek gruszkowaty 

C13*  Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 

Nie obejmuje: zachyłek gruszkowaty (C12) 

C14*  Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, 

jamy ustnej i gardła 

Nie obejmuje: jama ustna BNO (C06.9) 

 

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26) 

 

C15*  Nowotwór złośliwy przełyku  

C16*  Nowotwór złośliwy żołądka 

C17* Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 

C18*  Nowotwór złośliwy okrężnicy 

C19  Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 

Okrężnica z odbytnicą 

Zgięcie krzyżowe (okrężnicy esowatej) 

C20  Nowotwór złośliwy odbytnicy 

Bańka odbytnicy 

C21  Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 

C22*  Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 

Nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9), wtórne nowotwory złośliwe wątroby (C78.8) 
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C23  Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 

C24*  Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 

Nie obejmuje: wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C22.1) 

C25*  Nowotwór złośliwy trzustki 

C26*  Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 

Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (C48.-) 

 

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) 

Obejmuje: ucho środkowe 

Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-) 

 

C30*  Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 

C31*  Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 

C32*  Nowotwór złośliwy krtani 

C33  Nowotwór złośliwy tchawicy 

C34*  Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 

C37  Nowotwór złośliwy grasicy 

C38* Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 

Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-) 

C39*  Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i 

narządów klatki piersiowej 

Nie obejmuje: narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO (C76.1) 

narządy klatki piersiowej BNO (C76.1) 

 

Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40 – C41) 

 

C40*  Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn 

C41*  Nowotwór złośliwy Kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 

Nie obejmuje: kości kończyn (C40.-) 

chrząstki: 

* ucha (C49. 1 ) 

* krtani (C32.3) 

* kończyn (C40.-) 

* nosa (C30.0) 

 

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44) 

 

C43*  Czerniak złośliwy skóry 

Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z określeniem charakteru 

nowotworu przez kod /3 

Nie obejmuje: czerniak złośliwy skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-) 

C44*  Inne nowotwory złośliwe skóry 

Obejmuje: nowotwory złośliwe: 

* gruczołów łojowych 

* gruczołów potowych 

Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.-) 

czerniak złośliwy skóry (C43.-) 
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skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-) 

 

Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49) 

 

C45*  Międzybłoniak 

Obejmuje: kod morfologiczny M905 z kodem charakteru nowotworu /3 

C46*  Mięsak Kaposi'ego 

Obejmuje: kod morfologiczny M9140 z kodem charakteru nowotworu /3 

C47*  Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 

Obejmuje: nerwy i zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego 

C48*  Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 

Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.1), międzybłoniak (C45.-) 

C49*  Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 

Obejmuje: naczynia krwionośne 

błonę maziową 

chrząstkę 

powięź 

tłuszcz 

wiązadła, z wyjątkiem wiązadeł macicy 

naczynia limfatyczne 

mięśnie 

kaletkę maziową 

ścięgna (pochewki) 

Nie obejmuje: chrząstki: 

* ucha (C40-C41) 

* krtani (C32.3) 

* nosa (C30.0) 

tkanka łączna sutka (C50.-) 

mięsak Kaposi'ego (C46.-) 

międzybłoniak (C45.-) 

nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-) 

otrzewna (C48.-) 

przestrzeń zaotrzewnowa (C48.0) 

 

 

Nowotwór złośliwy sutka (C50) 

 

C50*  Nowotwór złośliwy sutka 

Obejmuje: tkanka łączna sutka 

Nie obejmuje: skóra sutka (C43.5,C44.5) 

 

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58) 

Obejmuje: skóra żeńskich narządów płciowych 

 

C5l*  Nowotwór złośliwy sromu 

C52  Nowotwór złośliwy pochwy 

C53*  Nowotwór złośliwy szyjki macicy 
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C54*  Nowotwór złośliwy trzonu macicy 

C55  Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 

C56  Nowotwór złośliwy jajnika 

C57*  Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 

C58  Nowotwór złośliwy łożyska 

Rak kosmówkowy BNO 

Nabłoniak kosmówkowy BNO 

Nie obejmuje: gruczolak kosmówkowy (niszczący) (D39.2) 

zaśniad groniasty: 

* BNO (001 .9) 

* inwazyjny (D39.2) 

* złośliwy (D39.2) 

 

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63) 

 

C60*  Nowotwór złośliwy prącia 

C61  Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 

C62*  Nowotwór złośliwy jądra 

C63*  Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 

 

Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68) 

 

C64  Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 

Nie obejmuje: nerkowe: 

* kielichy (C65) 

* miedniczki (C65) 

C65  Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 

Przejście miedniczkowo-moczowodowe 

Kielichy nerkowe 

C66  Nowotwór złośliwy moczowodu 

Nie obejmuje: ujście moczowodu do pęcherza (C67.6) 

Có7* Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 

C68*  Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 

Nie obejmuje: układ moczowo-płciowy BNO- 

* żeński (C57.9) 

* męski (C63.9) 

 

 

 

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-

C72) 

 

C69*  Nowotwór złośliwy oka 

Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0) 

powieka (skóra) (C43.l,C44.1) 

nerw wzrokowy (C72.3) 

C70*  Nowotwór złośliwy opon 
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C71*  Nowotwór złośliwy mózgu 

Nie obejmuje: nerwy czaszkowe (C72.2-C72 5 

tkanka pozagałkowa (C69.6) 

C72*  Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części 

centralnego systemu nerwowego 

Nie obejmuje: opony (C70.-) 

nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-) 

 

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75) 

 

C73  Nowotwór złośliwy tarczycy 

C74*  Nowotwór złośliwy nadnerczy 

C75*  Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 

Nie obejmuje: nadnercza (C74.-) 

wyspy trzustkowe (C25.4) 

jajnik (C56) 

jądro (C62) 

grasica (C37) 

tarczyca (C73) 

 

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 

(C76- C80) 

 

C76*  Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe: 

* układu moczowo-płciowego BNO: 

* męskiego (C57.9) 

*żeńskiego (C63.9) 

* tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych (C8 1-C96) 

* umiejscowień nieokreślonych (C80) 

C77*  Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 

Nie obejmuje: nowotworów złośliwych węzłów chłonnych określonych jako 

pierwotne (C81-C88, C96.-) 

C78*  Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 

C79*  Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 

C80  Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 

Nowotwór złośliwy 

Rak 

Rakowatość 

Uogólniony: 

* nowotwór złośliwy 

o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) 

(wtórny) 

* proces złośliwy 

Proces złośliwy 

Rak mnogi 

Wyniszczenie nowotworowe 
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Umiejscowienie pierwotne nieznane 

 

Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) 

 

Obejmuje: kody morfologiczne M959-M994 z kodem określającym charakter  

nowotworu /3 

Nie obejmuje: wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych (C77.-) 

 

C81*  Choroba Hodgkina 

Obejmuje: kody morfologiczne M965-M9fi6 z kodem określającym charakter 

nowotworu /3 

C82*  Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 

Obejmuje: chłoniak nieziarniczy guzkowyo z polami rozlanymi, lub bez obecności pól 

rozlanych 

kod morfologiczny M969 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C83 * Chłoniaki nieziarnicze rozlane 

Obejmuje: kody morfologiczne M9593, M9595, M967-M968 z kodem określającym 

charakter nowotworu /3 

C84 * Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T 

Obejmuje: kod morfologiczny M970 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C85*  Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 

Obejmuje: kody morfologiczne M9590-M9592, M9594, M971 z kodem określającym 

charakter nowotworu /3 

C88* Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 

Obejmuje: kod morfologiczny M976 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C90*  Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 

Obejmuje: kod morfologiczny M973, M9830 z kodem określającym charakter 

 nowotworu /3 

C91*  Białaczka limfatyczna 

Obejmuje: kod morfologiczny M982, M9940-M9941 z kodem określającym charakter 

nowotworu /3 

C92*  Białaczka szpikowa 

Obejmuje: białaczki: 

* granulocytową 

*szpikowopochodną 

kody morfologiczne M986-M988, M9930 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C93*  Białaczka monocytowa 

Obejmuje: białaczka monocytowa 

kod morfologiczny M989 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C94*  Inne białaczki określonego rodzaju 

Obejmuje: kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, MM993 1 -M9932 z kodem 

określającym charakter nowotworu /3 

Nie obejmuje: białaczkowa siatkowico-sródbłonkowica (C91.4) 

białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1) 

C95* Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 

Obejmuje: kod morfologiczny M980 z kodem określającym charakter nowotworu /3 

C96*  Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek 
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pokrewnych 

Obejmuje: kody morfologiczne M972, M974 z kodem określającym charakter  

nowotworu /3 

C97*  Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 

 

 

Nowotwory in situ (D00-D09) 

 

Obejmuje: choroba Bowena 

erytroplazja 

kod morfologiczny określający charakter nowotworu /2 

erytroplazja Queyrata 

 

D00*  Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka 

Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) 

D01*  Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 

Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) 

D02*  Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 

Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) 

D03*  Czerniak in situ 

Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z kodem określającym charakter  

nowotworu /2 

D04*  Rak in situ skóry 

Nie obejmuje: erytroplazja Queyrata  (prącia) BNO (D07.4), czerniak in situ (DC13.-) 

D05*  Rak in situ sutka 

Nie obejmuje: rak in situ skóry sutka (D04.5) 

czerniak in situ sutka (skóry) (D03.5) 

D06*  Rak in situ szyjki macicy 

Obejmuje: dysplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy stopnia III ze wzmianką lub bez 

wzmianki o nasilonej dysplazji 

Nie obejmuje: czerniak in situ szyjki (D03.5) 

nasilona dysplazja szyjki (N87.2) 

D07*  Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 

Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.5) 

D09*  Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień 

 

*- pod kategoriami oznaczonymi gwiazdką, znajdują się szczegółowe podkategorie 

 

 

 


