
Noile coduri vor putea fi utilizate doar incepand cu cazurile a caror data de externare este ulterioara celei de 01.03.2020 si doar ca diagnostice 
secundare, conform urmatoarelor modificari ale Standardelor de Codificare: 

Scenariu de prezentare Cazuri confirmate de laborator1 
Testat pozitiv 

Suspiciune de COVID-19 fara confirmare de 
laborator2 

  

Simptome = DA 
Expunere la cazuri confirmate 
(Expunere3)= DA 

Diagnostic principal: 
Simptom(e) sau condiție(ii) 
Diagnostice secundare: 
B97.2  
Coronavirusi, cauza unor boli clasificate la alte capitole 
U07.1 COVID-19, virus identificat 

Diagnostic principal: 
Simptom(e) sau condiție(ii) 
Diagnostice secundare: 
B97.2  
Coronavirusi, cauza unor boli clasificate la alte 
capitole 
U07.2  COVID-19, virus neidentificat 
  

Simptome = DA 
Expunere3= NU 
  

Diagnostic principal: 
Simptom(e) sau condiție(ii) 
Diagnostice secundare: 
B97.2  
Coronavirusi, cauza unor boli clasificate la alte capitole 
U07.1 COVID-19, virus identificat 

Diagnostic principal: 
Simptom(e) sau condiție(ii) 
Diagnostice secundare: 
B97.2  
Coronavirusi, cauza unor boli clasificate la alte 
capitole 
U07.2  COVID-19, virus neidentificat 

Simptome = NU 
Expunere3= DA 
  

Diagnostic principal: 
B34.2  
Infecția coronavirală, nespecificată 
Diagnostice secundare: 
U07.1 COVID-19, virus identificat 

Diagnostic principal: 
B34.2  
Infecția coronavirală, nespecificată 
Diagnostice secundare: 
U07.2  COVID-19, virus neidentificat 

Sarcină complicate de COVID-19/altă 
condiție  

Codificați mai întâi: 
O98.5 Alte boli virale complicând sarcina, nașterea și 
lăuzia 
Diagnostice adiționale: 
Așa cum s-a precizat mai sus 

Codificați mai întâi: 
O98.5 Alte boli virale complicând sarcina, 
nașterea și lăuzia 
Diagnostice adiționale: 
Așa cum s-a precizat mai sus 

1 Cazuri COVID-19 confirmate de laborator. O persoană cu infecție COVID-19 confirmată de laborator, indiferent de semnele sau simptomele 
clinice. Utilizați U07.1 COVID-19, virus identificat când COVID-19 a fost confirmat prin teste de laborator, indiferent de severitatea semnelor și 
simptomelor clinice. 



2 Cazuri probabile sau diagnosticate clinic. O persoană suspectată ca având COVID-19, pentru care testele de laborator pentru COVID-19 sunt 
neconcludente sau indisponibile, dar COVID-19 a fost detereminat (diagnosticat) clinic. Utilizați U07.2 COVID-19, virus neidentificat când COVID-
19 este diagnosticat clinic, dar testele de laborator sunt neconcludente, indisponibile sau nespecificate. 
3 Aceasta se referă la expunerea determinată și documentată de un clinician si este diferita de raportarea de către pacient a expunerii la COVID-
19. 
Notă 1: Acolo unde izolarea (diferita de carantina) este documentată, alocați Z29.0 Izolarea, ca diagnostic secundar  
 
 
Insistam asupra faptului ca orice caz care va avea unul dintre cele doua coduri ca diagnostic principal, nu va putea fi importat in baza de date. 
Actualizarea aplicatiei DRGNational ce inglobeaza aceste modificari va fi disponibila luni 13.04.2020 pe site-ul nostru in sectiunea “Resurse” 

Mentionam ca se aplica in continuare necesitatea completarii campurilor dedicate din sectiunea “Situatii speciale”, deoarece conform prevederilor 

legale in vigoare, acestea permit exceptarea de la anumite reguli de confirmare. 

Va rugam ca in perioada de regularizare trimestriala 14.04- 21.04.2020 sa retransmiteti cazurile de COVID externate in perioada 01.03.31.03.2020 

codificate cu noile coduri ca diagnostic secundare. 

ATENTIE!!! aceste cazuri retransmise modificat trebuie sa aiba in campul “StareRecord” valoarea 4 “Anulata si Cerere de retransmitere”. 

 


