
SPITALUL DE URGENȚĂ TG. CĂRBUNEȘTI LISTA B.1

0 1 2 3

I20.8 Alte forme de angină pectorală, fără coronarografie 

I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native 

I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie 

I34.0 Insuficiența mitrală (valvă), fără indicație de intervenție chirurgicală 

I35.0 Stenoza (valvă) aortică, fără indicație de intervenție chirurgicală 

I80.3 Flebita și tromboflebita extremităților inferioare nespecificată

I25.5 Cardiomiopatia ischemică

I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităților cu claudicație intermitentă

I83.0 Vene varicoase cu ulcerație ale extremităților

I87.2 Insuficiența venoasă (cronică) (periferică)

I35.1 Insuficiența (valva) aortica, fără coronarografie 

D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului

I80.3 Flebita și tromboflebita extremităților inferioare, nespecificată 

I83.0 Vene varicoase cu ulcerație ale extremitatilor inferioare 

I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităților cu claudicație internă

K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită

K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită 

K26.3 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforație, diag. anterior 

K29.1 Alte gastrite acute 

K29.5 Gastrita cronică, nespecificată

K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată

K81.1 Colecistita cronică 

K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree 

L60.0 Unghia încarnată 

R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată

R60.0 Edem localizat

K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 

K81.8 Alte colecistite

K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare

K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică

S61.0 Plaga deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei

I87.2 Insuficiența venoasă cronică - periferică

S61.88 Plaga deschisă a altor părți ale pumnului și mâinii 

D50.8 Anemia prin carența de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) 

E11.65 Diabet mellitus

I83.9 Vene varicoase ale extremitățiilor inferioare fără ulcerație sau inflamație

I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităților cu claudicație intermitentă

J15.8 Alte pneumonii bacteriene 

J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu inf. acută a căilor resp. inf. 

J18.9 Pneumonie, nespecificată 

K29.1 Alte gastrite acute 

K29.5 Gastrita cronică, nespecificată 

K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree 

K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 

K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva 

K76.0 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificată altundeva 

M54.5 Dorsalgie joasă

K81.1 Alte colecistite 

N39.0 Infecția tractului urinar, cu localizare nespecificată 

J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică

G45.0 Sindrom vertebro-bazilar 

I67.2 Ateroscleroza cerebrală 

I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate 

M51.2 Altă deplasare a unui alt disc. intervertebral specif., fără indicație op.

N30.0 Cistita acută 

N92.0 Menstruație excesivă și frecvența cu ciclu menstrual regulat

O12.0 Edem gestational 

O21.0 Hiperemeza gravidică ușoară 

O34.2 Îngrijiri acord mamei pt. cicatrice uterină datorită unei interv. chir. anter.

J00 Rino-faringită acută [guturaiul comun] pentru copii 0-5 ani 

J02.9 Faringita acută, nespecificată pentru copii 0-5 ani 

J03.9 Amigdalita acută, nespecificată

J06.8 Alte infecții acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple 
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Denumire afecțiune (diagnostic) - caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Cod 

diagnostic

MEDICINĂ INTERNĂ

NEUROLOGIE

OBSTRETRICĂ 

GINECOLOGIE

O.R.L.

Nr. 

crt.

Secţiii/compartimente 

prevăzute ca structuri 

distincte în structura 

spitalului aprobată prin 

Ordin M.S

B.1 - Lista afecțiunilor (diagnosticelor) medicale - caz rezolvat medical în spitalizare de zi

CARDIOLOGIE

CHIRURIE



J06.9 Infecții acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate 

M16.9 Coxartroza primară, bilaterală 

M17.9 Gonartroza primară, bilaterală 

M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat fără indicație operatorie

M54.4 Lumbago cu sciatică

A04.9 Infecția intestinală bacteriană, nespecificată, fără coprocultură 

A09 Diareea și gastro-enterita probabil infecțioase, fără coprocultură 

D50.8 Anemia prin carența de fier secund. unei pierd. de sange (cronică) 

D50.9 Alte anemii prin carența de fier 

E44.0 Malnutriția proteino-energetică moderată 

E44.1 Malnutrițtia proteino-energetică ușoară 

E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 

J03.9 Amigdalita acută, nespecificată 

J12.9 Pneumonia virală, nespecificată 

J15.8 Alte pneumonii bacteriene 

J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate 

J18.9 Pneumonie, nespecificată 

J84.8 Alte boli pulmonare interstițiale specificate 

K52.9 Gastroenterita și colita neinfecțioase, nespecificate 

K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree

L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke) 

N30.0 Cistita acută 

N39.0 Infecția tractului urinar, cu localizare nespecificată 

R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată

R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi

J18.9 Pneumonie, nespecificată 

J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecție acută a căilor resp. inf. 

J12.9 Pneumonia virală, nespecificată 

J45.0 Astmul cu predominență alergică 

J47 Bronsiectazia

D17.1 Tumora lipomatoasă benignă a pielii și a țesutului subcut al trunchiului 

L60.0 Unghia încarnată 

S61.0 Plaga deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei 

S61.88 Plaga deschisă a altor părți ale pumnului și mâinii 

N39.0 Infecția tractului urinar, cu localizare nespecificată 

N30.0 Cistita acută 

N47 Hipertrofia prepuțului , fimoza, parafimoza

E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab

E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab

E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicații
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CHIRURGIE 

PLASTICĂ, 

MICROCHIRURGIE 

REPARATORIE

DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI 

METABOLICE
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UROLOGIE

O.R.L.

11

ORTOPEDIE

PEDIATRIE

PNEUMOLOGIE






