
>>COVID -19 Klinik Kodlama Kuralı << 

 

 

Olası Durumlar   Pozitif Test Sonucu Durumunda   Negatif Test Sonucu Durumunda 
          

 (Semptomlar) = VAR  
(Maruz kalma veya temas durumu) = VAR 

  Ana Tanı: 
Belirti (ler)(Semptomlar) veya durumlar (solunum 
yetmezliği, bronşit, ARDS gibi) 
 
Ek Tanılar: 
B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların 
sebebi olarak Coronavirüs)  
U07.3  (COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

  Ana Tanı: 
Belirti (ler) (Semptomlar) veya durumlar (solunum 
yetmezliği, bronşit, ARDS gibi) 
 Ek Tanılar: 
Z20.8 (Diğer bulaşıcı hastalıklarla temas ve maruz 
kalma) 
Z03.8 (Diğer şüpheli hastalıklar ve durumlar için gözlem)  
U06.0  (COVİD -19 Doğrulanmamış) (Acil durum) 

  

 (Semptomlar) = VAR  
(Maruz kalma veya temas durumu) = YOK 

  

Ana Tanı: 
Belirti (ler)(Semptomlar) veya durumlar (solunum 
yetmezliği, bronşit, ARDS gibi) 
 
Ek Tanılar: 
B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların 
sebebi olarak Coronavirüs)  
U07.3  (COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

  Ana Tanı: 
Belirti (ler)(Semptomlar) veya durumlar (solunum 
yetmezliği, bronşit, ARDS gibi)                                                       
Ek Tanılar: Z03.8 (Diğer şüpheli hastalıklar ve durumlar 
için gözlem)  
U06.0  (COVİD -19 Doğrulanmamış) (Acil durum) 

  

 (Semptomlar) = YOK 
(Maruz kalma veya temas durumu) = VAR 

  

Ana Tanı: 
B34.2 (Coronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış)                                         
Ek Tanılar: 
U07.3  (COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

  Ana Tanı: 
Z20.8 (Diğer bulaşıcı hastalıklarla temas ve maruz 
kalma)                                                                                         
Ek Tanılar: 
U06.0  (COVİD -19 Doğrulanmamış) (Acil durum) 

  



Zorunlu olmayan, kişisel tarama 
(Semptomlar) = YOK 

(Maruz kalma veya temas durumu) = YOK 

  

Ana Tanı: 
B34.2 (Coronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış)                                       
Ek Tanılar: 
U07.3  [COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

  Ana Tanı: 
Z71.1 Endişeli bir şikayeti olan hiçbir teşhis 

konulamayan kişi                                                                                                      
Ek Tanılar:                                                                                  
U06.0  (COVİD -19 Doğrulanmamış) (Acil durum) 

  

Zorunlu Tarama 
                                                                                   

(Semptomlar) = YOK 
(Maruz kalma veya temas durumu) = YOK 

  

Ana Tanı: 
B34.2 (Coronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış)                                       
Ek Tanılar: 
U07.3  [COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

  Ana Tanı: 
Z11.5 Diğer viral hastalıklar için özel tarama muayenesi                                                           
Ek Tanılar: 
U06.0  (COVİD -19 Doğrulanmamış) (Acil durum) 

  

COVID-19 ile komplike gebelik/ diğer 
durum 

  

Birinci kod: 
O98.5 Gebelik, doğum ve puerperiumda 
komplikasyona neden olan diğer viral hastalıklar                                                                                                                                  
Ek Tanılar: 
Yukarıdaki kodlara göre uygun kodlar    

  Birinci kod: 
O98.5 Gebelik, doğum ve puerperiumda komplikasyona 
neden olan diğer viral hastalıklar                                                                                                                               
Ek Tanılar: 
Yukarıdaki kodlara göre uygun kodlar   

 
(Maruz kalma veya temas durumu) = Yalnızca hasta tarafından bildirilen COVID-19 maruziyetinin aksine, bir klinisyen tarafından belirlenen ve belgelenen maruziyeti ifade 
eder. 

 

Not 1: İzolasyonun belgelendiği yerlerde, ek tanı olarak Z29.0 İzolasyonu atayın.   

No2-3: Yeni Doğan Kodlaması yapılırken ise Z03.71 Şüpheli yeni doğan enfeksiyöz durumu için gözlem kodunu kodlayınız. U06.0 ve U07.3 kodlarını kodlamayınız. 

 

COVİD enfeksiyonunun sık görülen belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü ve ateş gibi semptomlar bulunur. Şiddetli vakalarda, 

enfeksiyon pnömoniye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olabilir. U06.0 ve U07.3 kodu ilkemizde COVID-19 için 

kullanılması için atanmış iki kod olarak sistemde yer almaktadır. Test sonuçlarına göre uygun olan kodlamanın yapılması gerekmektedir. 

U07.3 (COVID-19 Tanımlanmış virüs)( Acil Durum):  Bu kod COVID-19'un laboratuvar testi pozitif olduğunda atanmalıdır. 

U06.0 (COVİD -19 Doğrulanmamış)(Acil durum):  Bu kod COVID-19 için laboratuvar testi negatif olduğunda atanmalıdır. 



Ana tanı olarak belirtilen durumlara örnekler: 

COVID-19'a bağlı pnömoni:  

- Ana Tanı: J12.8 (Diğer viral pnömoni)  

- Ek Tanı: B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs) 

- Ek Tanı: U07.3 (COVID-19, Tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

COVID-19'a bağlı akut bronşit: 

- Ana Tanı: J20.8 (Belirtilen diğer organizmalara bağlı akut bronşit) 

- Ek Tanı: B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs) 

- Ek Tanı: U07.3 (COVID-19, Tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

COVID-19’ a bağlı akut veya kronik olarak belirtilmemiş bronşit: 

- Ana Tanı: J40 (Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış) 

- Ek Tanı: B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs)  

- Ek Tanı: U07.3 [COVID-19, Tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

Alt solunum yolu enfeksiyonu NOS veya COVID-19'a bağlı akut solunum yolu enfeksiyonu: 

- Ana Tanı: J22 (Tanımlanmamış akut alt solunum yolu enfeksiyonu) 

- Ek Tanı:  B97.2(Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs) 

- Ek Tanı: U07.3 (COVID-19, tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

COVID-19'a bağlı solunum yolu enfeksiyonu NOS: 

- Ana Tanı: J98.8 (Diğer tanımlanmış solunum bozuklukları) 

- Ek Tanı: B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs) 

- Ek Tanı: U07.3 (COVID-19, Tanımlanmış virüs)(Acil durum) 

COVID-19'a bağlı akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS): 

- Ana Tanı: J80 (Akut solunum sıkıntısı sendromu) (Erişkin respiratuar distres sendromu- ARDS) 

- Ek Tanı: B97.2 (Diğer bölümlere sınıflanan hastalıkların sebebi olarak Coronavirüs) 

- Ek Tanı: U07.3 (COVID-19, Tanımlanmış virüs)(Acil durum) 


