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01 Rosszindulalú daganatok (~7)

02 lA vér és a vérképzó szervek betegségei és az immInrendszelt érintö bizonyos
rendellenességek (050-089)

03 EbOOI: Ivashiányos anaeRia (D5O)

04 A pajzsmirigy rendellenességei (Eoo-E07)

05 Diabetes rnellitus (E1D-E14)

06 Egyébendrodn mirigyek egyéb rendellenességei (E2D-E35)

c1l A IipoproteilHlnyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák (E78)

08 PszichoaktIv szer használata állal okozott rnentárlSés viselkedészavarok
(F1o-F19)

09 EbOOI: lalkoholOkozta rnentáfis és viselkedésZavarok (F10) '.

10 Schizophrenia. schizotypiás és paranoid (dekJsiv) rendellenességek (F2G-F29)

11 MentafISretardalio (F7O-F79)

12 Extrapyramidalis és mozgási rendelenességek (G2G-G26).

13 Ebböl: lparkinson -kór(G2O)

14 Alzheimer-kör (G30)

15 Sclerosis muliplex (G35)

16 Epilepsia (G40)

17 Atmeneti agyi ischaemiás attakok (llA), rokon syndromák és agyi
érsyndromák cerebrovascularis betegségekben (G45. G46>.

18 A szemlencse betegségei (H25-H28)

19 Zöldhályog(glaucoma) (H4O-H42)

20 Vakság és csökkenUátás (H54)

21 Vezetéses tIpUSú.idegi eredetu éS egyéb hallásvesztés (H90. H91)

22 Idült rheumás szivbetegségek (105-109)

23 Magasvérnyomás (hypertensiv) betegségek (116-115)

24 Ischaerriás szívbetegségek (12G-I25)

25 Szlvbetegségek egyéb formái közOlkiernelek (134--139)

26 Cerebrovascularis betegségek (160-169)

27 IdQItalsó légúti betegségek astbma kivételével (J40- J47)

28 Asthma (J45)

29 Gyormr-. nyombél-. pepllcus •gastrojejunális fekély (K25-K28)

30 Nem fertözéses vékony- és vastagbélgyuladás ~)

31 A máj egyéb betegségei (K7O-K77)

32 EbOOI: lalkoholos májbetegség (K7O)

33 5eroposiliv és egyéb rheumatoid adluilis (MOS.M06)

34 Fiatalkori izületi gyulladás (M08)

35 Köszvény (M10)

36 Deformáló dorsopathiák (M4O-M43)

'ST Spondylopathiák (M45-M49). egyéb dorsopathiák (M5O-M54)

38 A cson!sürüség és csontszerkezet rendellenessségei (Osteoporosis)
(M8O-M85)

39 GlomelUlariSbetegségek. renális tubulointerstilialis betegségek (Noo-N08).
(N1o-N16)

40 Veseelégtelenség (N17-N19)
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