Kód
 Megjelölés
Ide tartozik
Nem tartozik ide
000
Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus 
 
 
Sebek és felületi sérülések
 
 
011
Felületi sérülés
Zúzódás, ütődés, vérömleny, horzsolás, karcolás, hólyagosodás, nem mérges rovarok csípése, felületi sérülések, a fejbőr sérülése és a szembe, fülbe stb. kerülő idegen testek által okozott felületi sérülések
állatok marásai következtében mérgezés (071-es kód)
012
Nyílt sebek
Repedések, nyílt sebek, vágott sebek, sebekkel járó zúzódások, a körmök elvesztése, az izmok, inak és idegek sérülésekor keletkező sebek
Traumás csonkolás, enukleáció, szem kiszakadása (040-es kód), nyílt törés (022-es kód), nyílt sebekkel járó égési sérülések (061-es kód), felületi sérülések (011-es kód)
019
Egyéb típusú sebek és felületi sérülések


Csonttörések
 
 
021
Zárt törések
Egyszerű törések, ízületi sérüléssel (ficam stb.) járó törések, belső- vagy idegsérülésekkel járó törések
 
022
Nyílt törések
A lágyrészek sérülésével járó törések (nyílt törések)
 
029
Egyéb típusú csonttörések
 
 
Ficamok, húzódások, rándulások
Az izmok, inak, porcok és ízületek túlterhelése miatt bekövetkező valamennyi akut csont- és izomrendszeri probléma
 
031
Ficamok
Részleges ficam (szubluxáció) és a csontok elmozdulása az ízületeknél
Töréssel járó ficam (021-es kód)
032
Húzódások, rándulások
Az izmok, inak, porcok (és ízületek) szakadásához, repedéséhez, valamint sérvhez vezető túlterhelés
A csontok ízületeknél való elmozdulásának valamennyi típusára a 031-es kód vonatkozik; amennyiben az ilyen sérülések nyílt seb keletkezésével járnak, akkor a 012 csoport szerint kell őket kódolni
039
Egyéb típusú ficamok, húzódások, rándulások
 
 
040
Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése]
Csonkolás és összezúzódással járó sérülések, enukleáció, ideértve a szem traumás kiszakadását és a fül(ek) elvesztését
 
Agyrázkódás és belső sérülések 
Valamennyi, töréssel nem járó belső sérülés, vagyis az agy és a belső szervek zúzódása, bevérzése, repedése, szakadása
Nyílt sebek (012-es kód) és töréssel járó sérülések (020-as kódcsoport)
051
Agyrázkódás és koponyán belüli sérülések
Koponyán belüli sérülések
 
052
Belső sérülések
Mellkasüregi, hasüregi és medenceüregi szervek sérülése
 
059
Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések
 
 
Égések, forrázások, fagyási sérülések
 
 
061
Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt)
Forró tárgyak vagy nyílt láng okozta égési sérülések, forrázás, súrlódásos égési sérülések, sugárzás okozta égési sérülések (infravörös), napégés, villám hatásai, elektromos áram okozta égési sérülések, nyílt sebbel járó égési sérülések
Sugárzás égési sérülésektől eltérő hatásai (102-es kód)
062
Vegyi anyag (marás) okozta égési sérülések
Vegyi anyag (sav, lúg) okozta (kizárólag külső) égési sérülés
Maró hatású anyagok lenyelése okozta égési sérülések (071-es kód)
063
Fagyási sérülések
Alacsony hőmérséklet hatásai (fagyási sérülések), részleges mélységű bőrveszteség, szövetelhalással (nekrózis) járó fagyási sérülés
Rendellenesen alacsony testhőmérséklet (hypothermia) és a túlzott hideg egyéb hatásai (103-as kód)
069
Egyéb típusú égési, fagyási sérülések és forrázások
 
 
Mérgezések és fertőzések
 
 
071
Heveny mérgezések
Mérgező vagy maró hatású anyagok befecskendezésének, lenyelésének, felszívódásának vagy belélegzésének akut hatásai, állatok marásai következtében mérgezés, szén-monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás
Vegyi anyag okozta külső égési sérülések (062-es kód), anafilaxiás sokk (119-es kód)
072
Heveny fertőzések
Vírus, baktérium és egyéb fertőző ágensek okozta fertőzés (baleset következtében bekövetkező fertőzések)
 fertőző betegség
079
Egyéb típusú mérgezések és fertőzések
 
 
Vízbefulladás és fulladás
 
 
081
Fulladások
Nyomás, szorítás vagy fojtás okozta fulladás, ideértve a környezeti levegőben tapasztalható oxigénmegvonás vagy oxigéncsökkenés okozta fulladást, valamint a légutakba kerülő idegen test okozta fulladást is
Szén-monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás (071-es kód)
082
Vízbefulladás, nem halálos vízbe merülés
 
A 081-es kód szerinti fulladás, anyagok vagy egyéb, nem folyékony halmazállapotú testek, például hó, föld stb. alá temetődés
089
Egyéb típusú vízbefulladás és fulladás 
 
 
Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai
 
 
091
Heveny hallásvesztés
Hallás teljes vagy részleges elvesztése
 
092
Nyomásból adódó hatások
A légnyomás és a víznyomás által kifejtett hatások (barotrauma)
 
099
Hang, rezgés, illetve nyomás egyéb heveny hatásai
 
 
Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai
 
 
101
Hőguta és napszúrás
A túlzott természetes hő és a napfény (hőguta, napszúrás) vagy a mesterséges hő hatásai
Villám okozta sokk (112-es kód), napégés (061-es kód)
102
Sugárzás hatásai (nem hősugárzás)
Röntgensugárzás, radioaktív anyagok okozta sugárzás, ultraibolya-sugárzás, ionizáló sugárzás hatásai, hegesztés utáni szemgyulladás
 
103
Alacsony hőmérséklet hatásai
Véletlen hypothermia és az alacsony hőmérséklet egyéb hatásai
Fagyási sérülés (063-as kód)
109
A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás egyéb hatásai
 
 
Sokk
 
 
111
Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokk
Személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés például bankrablás, vásárlók és ügyfelek által tanúsított agresszió, “társadalmi konfliktus” hatására fellépő sokk
Anafilaxiás sokk (119-es kód), traumás sérülések után fellépő sokk (112-es kód)
112
Traumás sokk
Áramütés, villám okozta sokk, a baleset után azonnal vagy késleltetve fellépő sokk
Anafilaxiás sokk (119-es kód), személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés (111-es kód), közvetlen fizikai sérülést nem okozó balesetek
119
Sokk egyéb formái
A sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó, állatok által tanúsított agresszió; nem közvetlenül ember által előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó természeti katasztrófák és egyéb események; anafilaxiás sokk
 
120
Többszörös sérülések
Ebbe a csoportba kizárólag azok az esetek tartoznak, amelyeknél a sérült legalább kétféle, egyformán súlyos sérülést szenvedett
 
999
Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülések
Ez a csoport kizárólag a többi kategóriába nem sorolható sérülések kódolására használható: idegek és a gerincvelő sérülése, erek sérülése, természetes testnyíláson keresztül behatoló idegen test okozta sérülés stb.
 

