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RAPORLAMA
KILAVUZU
Medula Hastane Provizyon 
Sisteminde Enteral Beslenme 
Ürünlerinin Muafiyet Aldığı Teşhis 
Kodlarının, ICD-10 Olarak 
Eşleşmeleri



Bu kitapçıkta bulunan tüm açıklama metinleri güncel Sağlık Uygulama 
Tebliği’nin değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuş ikincil veridir. Günlük 
kalori ihtiyacı, enerji açığı, ürün seçimi ve pozoloji doktorun değerlendirmesi
sonucu hastaya uygun olarak belirlenmelidir.
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KANSER

MEDULA TEŞHİS KODU: 2 - 02.00 Kanser 
MEDULA TEŞHİS KODU: 241 – 02.01 Kanser (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski 
bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının  
(...2100... kcal/gün) ...1590...kcal’sini ...2x1... pozolojide 
...Prosure..., ...2x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal..., 
...2x1... pozolojide ...Abound... vb adlı enteral beslenme 
ürününden karşılaması gerekmektedir. Aylık ...60... kutu 
Prosure, ...60... kutu ...Ensure 2 Cal..., ...2... kutu Abound 
kullanımı olacaktır.

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, hastanın kilo kaybı ve/veya kilo 
kaybı riski bulunmaktadır. Hasta günlük kalori ihtiyacının 
(...1500... kcal/gün)...990... kcal’sini  
...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır.
Günlük ...3..., aylık ...90... şişe tüketimi olacaktır.

(Kanser hastalarında malnütrisyon şartı olmaksızın enteral beslenme ürünleri %100 muafiyet 
kapsamındadır.)
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C00 Dudak malign neoplazmları

C00.0 Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.1 Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge
C00.2 Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak 

tanımlanmamış
C00.3 Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.4 Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz
C00.5 Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak 

tanımlanmamış
C00.6 Dudak komissüru malign neoplazmı
C00.8 Dudak overlapping lezyonu
C00.9 Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış

C01 Dil kökü malign neoplazmları

C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
kısımlarının

C02.0 Dil arka yüzeyi malign neoplazmı
C02.1 Dil kenarları malign neoplazmı
C02.2 Dil ön yüzü malign neoplazmı
C02.3 Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C02.4 Lingual tonsil malign neoplazmı
C02.8 Dilin overlapping lezyonu
C02.9 Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış

C03 Diş eti malign neoplazmları

C03.0 Üst diş eti malign neoplazmı
C03.1 Alt diş eti malign neoplazmı
C03.9 Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
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C04 Ağız tabanı malign neoplazmları

C04.0 Ağzın ön tabanı malign neoplazmı
C04.1 Ağız yan duvarı malign neoplazmı
C04.8 Ağız tabanı overlapping lezyonu
C04.9 Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış

C05 Damak malign neoplazmları

C05.0 Sert damak malign neoplazmı
C05.1 Yumuşak damak malign neoplazmı
C05.2 Uvula malign neoplazmı
C05.8 Damak overlapping lezyonu
C05.9 Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış

C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
kısımlarının

C06.0 Yanak mukozası malign neoplazmı
C06.1 Ağız vestibülü malign neoplazmı
C06.2 Retromolar bölge malign neoplazmı
C06.8 Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının 

overlapping lezyonu
C06.9 Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış

C07 Parotis bezi malign neoplazmı

C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer
ve tanımlanmamış

C08.0 Submandibüler bez malign neoplazmı
C08.1 Sublingual bez malign neoplazmı
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C08.8 Majör tükrük bezler overlapping lezyonu
C08.9 Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer 

tanımlanmamış

C09 Tonsil malign neoplazmı

C09.0 Tonsiller fossada malign neoplazm
C09.1 Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı
C09.8 Tonsil overlapping lezyonu
C09.9 Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış

C10 Orofarinks malign neoplazmı

C10.0 Vallekula malign neoplazmı
C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm
C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm
C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm
C10.4 Brankial yarık malign neoplazmı
C10.8 Orofarinks overlapping lezyonu
C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış

C11 Nazofarinks malign neoplazmı

C11.0 Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm
C11.1 Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm
C11.2 Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm
C11.3 Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm
C11.8 Nazofarinks overlapping lezyonu
C11.9 Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış

C12 Priform sinüsün malign neoplazmı
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C13 Hipofarinks malign neoplazmı

C13.0 Postkrikoid bölgede malign neoplazm
C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign 

neoplazm
C13.2 Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm
C13.8 Hipofarinks overlapping lezyonu
C13.9 Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış

C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları,
diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin

C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14.1 Laringofarinks malign neoplazmı
C14.2 Waldeyer halkası malign neoplazmı
C14.8 Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu

C15 Özefagus malign neoplazmı

C15.0 Özefagus malign neoplazmı, servikal kısmı
C15.1 Özefagus malign neoplazmı, torasik kısmı
C15.2 Özefagus malign neoplazmı, abdominal kısmı
C15.3 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı
C15.4 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı
C15.5 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı
C15.8 Özefagus overlapping lezyonu
C15.9 Özefagus malign neoplazmı, tanımlanmamış

C16 Mide malign neoplazmı

C16.0 Kardiada malign neoplazm
C16.1 Mide fundusunda malign neoplazm
C16.2 Mide korpusunda malign neoplazm
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C16.3 Pilorik antrumda malign neoplazm
C16.4 Pilor malign neoplazmı
C16.5 Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, 

tanımlanmamış
C16.6 Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, 

tanımlanmamış
C16.8 Mide overlapping lezyonu
C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış

C17 İnce bağırsak malign neoplazmı

C17.0 Duodenum malign neoplazmı
C17.1 Jejunum malign neoplazmı
C17.2 İleum malign neoplazmı
C17.3 Meckel divertikülünde malign neoplazm
C17.8 İnce barsak overlapping lezyonu
C17.9 İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış

C18 Kolon malign neoplazmı

C18.0 Çekumda malign neoplazm
C18.1 Appendiksde malign neoplazm
C18.2 Çıkan kolonda malign neoplazm
C18.3 Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm
C18.4 Transvers kolonda malign neoplazm
C18.5 Kolon splenik fleksürde malign neoplazm
C18.6 İnen kolonda malign neoplazm
C18.7 Sigmoid kolonda malign neoplazm
C18.8 Kolon overlapping lezyonu
C18.9 Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış

C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
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C20 Rektum malign neoplazmı

C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı

C21.0 Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C21.1 Anal kanal malign neoplazmı
C21.2 Kloakojenik bölge malign neoplazmı
C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu

C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign
neoplazmı

C22.0 Hepatoselüler karsinom
C22.1 İntrehepatik safra yolu karsinomu
C22.2 Hepatoblastom
C22.3  Karaciğerin anjiosarkomu
C22.4 Karaciğer sarkomu, diğer
C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C22.9 Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış

C23 Safra kesesi malign neoplazmı

C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve
tanımlanmamış bölgelerin

C24.0 Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı
C24.1 Ampulla vateride malign neoplazm
C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu
C24.9 Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış

C25 Pankreas malign neoplazmı

C25.0 Pankreas başı malign neoplazmı
C25.1 Pankreas gövdesi malign neoplazmı
C25.2 Pankreas kuyruğu malign neoplazmı
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C25.3 Pankreatik kanal malign neoplazmı
C25.4 Endokrin pankreas malign neoplazmı
C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı
C25.8 Pankreas overlapping lezyonu
C25.9 Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış

C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve
sınırları belirsiz bölgelerin

C26.0 Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış 
kısım

C26.1 Dalak malign neoplazmı
C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C26.9 Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign 

neoplazmı

C30 Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı

C30.0 Burun boşluğunda malign neoplazm
C30.1 Ortakulakta malign neoplazm

C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı

C31.0 Maksiller sinüs malign neoplazmı
C31.1 Etmoid sinüs malign neoplazmı
C31.2 Frontal sinüs malign neoplazmı
C31.3 Sfenoid sinüs malign neoplazmı
C31.8 Aksesuar sinüs overlapping lezyonu
C31.9 Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış

C32 Larinks malign neoplazmı

C32.0 Glottis malign neoplazmı
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C32.1 Supraglottis malign neoplazmı
C32.2 Subglottis malign neoplazmı
C32.3 Larinks kıkırdağı malign neoplazmı
C32.8 Larinksin overlapping lezyonu
C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış

C33 Trakea malign neoplazmı

C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı

C34.0 Ana bronş malign neoplazmı
C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob
C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob
C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob
C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu
C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, 

tanımlanmamış

C37 Timus malign neoplazmı

C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı

C38.0 Kalp malign neoplazmı
C38.1 Ön mediasten malign neoplazmı
C38.2 Arka mediasten malign neoplazmı
C38.3 Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C38.4 Plevra malign neoplazmı
C38.8 Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu

C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign
neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin

C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
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C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların 
overlapping lezyonu

C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin 
malign neoplazmı

C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign
neoplazmı

C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign 
neoplazmı

C40.1 Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.2 Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı
C40.3 Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping 

lezyonları
C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign 

neoplazmı, tanımlanmamış

C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı,
diğer ve tanımlanmamış bölgelerin

C41.0 Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı
C41.1 Mandibula malign neoplazmı
C41.2 Vertebral kolon malign neoplazmı
C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı
C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, 

tanımlanmamış
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C43 Deri malign melanomu

C43.0 Malign melanom, dudakta
C43.1 Malign melanom, kantus dahil göz kapağında
C43.2 Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda
C43.3 Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış 

kısımlarının
C43.4 Malign melanom, kafa derisi ve boyunda
C43.5 Malign melanom, gövdede
C43.6 Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede
C43.7 Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede
C43.8 Deri overlapping malign melanomu
C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış

C44 Derinin diğer malign neoplazmları

C44.0 Dudak derisi malign neoplazmı
C44.1 Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil
C44.2 Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı
C44.3 Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış 

kısımlarının
C44.4 Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı
C44.5 Gövde derisi malign neoplazmı
C44.6 Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil
C44.7 Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil
C44.8 Deri overlapping lezyonu
C44.9 Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, 

tanımlanmamış
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C45 Mezotelyoma

C45.0 Plevra mezotelyoması
C45.1 Periton mezotelyoması
C45.2 Perikard mezotelyoması
C45.7 Mezotelyoma, diğer yerlerin
C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış

C46 Kaposi sarkomu

C46.0 Kaposi sarkomu, deri
C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C46.2 Kaposi sarkomu, damak
C46.3 Kaposi sarkomu, lenf nodları
C46.7 Kaposi sarkomu, diğer yerlerin
C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış

C47 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign
neoplazmı

C47.0 Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve 
boyunda

C47.1 Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, 
omuz dahil

C47.2 Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, 
kalça dahil

C47.3 Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.4 Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.5 Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.6 Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
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C47.8 Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping 
lezyonu

C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign 
neoplazmı, tanımlanmamış

C48 Retroperiton ve periton malign neoplazmları

C48.0 Retroperiton malign neoplazmı
C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı
C48.2 Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.8 Retroperiton ve periton overlapping lezyonları

C49 Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign
neoplazmı

C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C49.1 Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign 

neoplazmı, omuz dahil
C49.2 Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign 

neoplazmı, kalça dahil
C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu
C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış

C50 Meme malign neoplazmı

C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı
C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı
C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı
C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı
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C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı
C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı
C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı
C50.8 Meme overlapping lezyonu
C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış

C51 Vulva malign neoplazmı

C51.0 Labium majus malign neoplazmı
C51.1 Labium minüs malign neoplazmı
C51.2 Klitoris malign neoplazmı
C51.8 Vulva overlapping lezyonu
C51.9 Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış

C52 Vajina malign neoplazmı

C53 Serviks uteri malign neoplazmı

C53.0 Endoserviks malign neoplazmı
C53.1 Ekzoserviks malign neoplazmı
C53.8 Serviks uteri overlapping lezyonu
C53.9 Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış

C54 Korpus uteri malign neoplazmı

C54.0 İstmus uteri malign neoplazmı
C54.1 Endometrium malign neoplazmı
C54.2 Miyometrium malign neoplazmı
C54.3 Fundus uteri malign neoplazmı
C54.8 Korpus uteri overlapping lezyonu
C54.9 Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
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C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım

C56 Over malign neoplazmı

C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve
tanımlanmamış

C57.0 Fallop tüpü malign neoplazmı
C57.1 Geniş ligament malign neoplazmı
C57.2 Yuvarlak ligament malign neoplazmı
C57.3 Parametrium malign neoplazmı
C57.4 Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C57.7 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer 

tanımlanmış
C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C57.9 Kadın genital organı malign neoplazmı, 

tanımlanmamış

C58 Plasenta malign neoplazmı

C60 Penis malign neoplazmı

C60.0 Sünnet derisi malign neoplazmı
C60.1 Glans penis malign neoplazmı
C60.2 Penis gövdesi malign neoplazmı
C60.8 Penis overlapping lezyonu
C60.9 Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış

C61 Prostat malign neoplazmı

C62 Testis malign neoplazmı

C62.0 İnmemiş testis malign neoplazmı
C62.1 İnmiş testis malign neoplazmı
C62.9 Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış
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C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer
ve tanımlanmamış

C63.0 Epididimis malign neoplazmı
C63.1 Spermatik kord malign neoplazmı
C63.2 Skrotum malign neoplazmı
C63.7 Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer 

tanımlanmış
C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C63.9 Erkek genital organı malign neoplazmı, 

tanımlanmamış

C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç

C65 Renal pelvis malign neoplazmı

C66 Üreter malign neoplazmı

C67 Mesane malign neoplazmı

C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7 Urakus malign neoplazmı
C67.8 Mesane overlapping lezyonu
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
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C68 İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve
tanımlanmamış

C68.0 Üretra malign neoplazmı
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış

C69 Göz ve adneks malign neoplazmı

C69.0 Konjonktiva malign neoplazmı
C69.1 Kornea malign neoplazmı
C69.2 Retina malign neoplazmı
C69.3 Koroid malign neoplazmı
C69.4 Siliyer cisim malign neoplazmı
C69.5 Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı
C69.6 Orbita malign neoplazmı
C69.8 Göz ve adneks overlapping lezyonu
C69.9 Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış

C70 Meninks malign neoplazmı

C70.0 Serebral meninksler malign neoplazmı
C70.1 Spinal meninksler malign neoplazmı
C70.9 Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış

C71 Beyin malign neoplazmı

C71.0 Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç
C71.1 Frontal lob malign neoplazmı
C71.2 Temporal lob malign neoplazmı
C71.3 Paryetal lob malign neoplazmı
C71.4 Oksipital lob malign neoplazmı
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C71.5 Serebral ventrikül malign neoplazmı
C71.6 Beyincik malign neoplazmı
C71.7 Beyin sapı malign neoplazmı
C71.8 Beyin overlapping lezyonu
C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış

C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir
sisteminin diğer kısımlarının malign neoplazmı

C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
C72.2 Olfaktor sinir malign neoplazmı
C72.3 Optik sinir malign neoplazmı
C72.4 Akustik sinir malign neoplazmı
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve 

tanımlanmamış
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping 

lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, 

tanımlanmamış

C73 Tiroid bez malign neoplazmı

C74 Adrenal bez malign neoplazmı

C74.0 Adrenal bez korteksi malign neoplazmı
C74.1 Adrenal bez medüllası malign neoplazmı
C74.9 Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış

C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign
neoplazmı

C75.0 Paratiroid bez malign neoplazmı
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C75.1 Hipofiz bezi malign neoplazmı
C75.2 Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı
C75.3 Pineal bez malign neoplazmı
C75.4  Karotid cisim malign neoplazmı
C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı
C75.8 Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, 

tanımlanmamış
C75.9 Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış

C76 Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin

C76.0 Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı
C76.1 Toraks malign neoplazmı
C76.2 Karın malign neoplazmı
C76.3 Pelvis malign neoplazmı
C76.4 Üst ekstremite malign neoplazmı
C76.5 Alt ekstremite malign neoplazmı
C76.7 Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer
C76.8 Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin

C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve
tanımlanmamış

C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign 
neoplazmı

C77.1 Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.2 Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.3 Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.4 İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign 

neoplazmı
C77.5 İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı
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C77.8 Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder 
malign neoplazmı

C77.9 Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, 
tanımlanmamış

C78 Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign
neoplazmı

C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı
C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı
C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı
C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, 

diğer ve tanımlanmamış
C78.4 İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı
C78.5 Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C78.8 Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, 

diğer ve tanımlanmamış

C79 Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin

C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların 

sekonder malign neoplazmı
C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı
C79.3 Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign 

neoplazmı
C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin 

sekonder malign neoplazmı
C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C79.6 Over sekonder malign neoplazmı
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C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C79.8 Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış 

yerlerin

C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş

C81 Hodgkin hastalığı

C81.0 Hodgkin hastalığı, Lenfosit ağırlıklı
C81.1 Hodgkin hastalığı, Nodüler skleroz
C81.2 Hodgkin hastalığı, Karma hücreli
C81.3 Hodgkin hastalığı, Lenfositten fakir
C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer
C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış

C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma

C82.0 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, Küçük yarık hücreli, 
folliküler

C82.1 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, Karma küçük yarık 
ve geniş hücreli, folliküler

C82.2 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, Büyük hücreli, folliküler
C82.7 Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri
C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma

C83.0 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, Küçük hücreli (yaygın)
C83.1 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, Küçük yarık hücreli 

(yaygın)
C83.2 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, Karma küçük ve büyük 

hücreli (yaygın)
C83.3 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, Büyük hücreli (yaygın)
C83.4 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, İmmünoblastik (yaygın)
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C83.5 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, Lenfoblastik (yaygın)
C83.6 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, İndiferensiye (yaygın)
C83.7 Burkitt tümörü
C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer
C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar

C84.2 T-bölge lenfoması
C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma
C84.4 Periferal T-hücreli lenfoma
C84.5 T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış

C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler

C85.0 Lenfosarkom
C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler
C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip

C88 Malign immünoproliferatif hastalıklar

C88.0 Waldenström makroglobulinemi
C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı
C88.2 Gama ağır zincir hastalığı
C88.3 İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
C88.7 Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer
C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış

C90 Multipl myelom ve malign plazma hücreli
neoplazmlar

C90.0 Multipl miyelom
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C90.1 Plazma hücreli lösemi
C90.2 Plazmositom, ekstramedüller

C91 Lenfoid lösemi

C91.0 Akut lenfoblastik lösemi
C91.1 Kronik lenfositik lösemi
C91.2 Subakut lenfositik lösemi
C91.3 Prolenfositik lösemi
C91.4 Saçlı hücreli lösemi
C91.5 Yetişkin T-hücreli lösemi
C91.7 Lenfoid lösemiler, diğer
C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış

C92 Myeloid lösemi

C92.0 Akut myeloid lösemi
C92.1 Kronik myeloid lösemi
C92.2 Subakut myeloid lösemi
C92.3 Myeloid sarkoma
C92.4 Akut promyelositik lösemi
C92.5 Akut myelomonositik lösemi
C92.7 Myeloid lösemiler, diğer
C92.9 Myeloid lösemi, tanımlanmamış

C93 Monositik lösemi

C93.0 Akut monositik lösemi
C93.1 Kronik monositik lösemi
C93.2 Subakut monositik lösemi
C93.7 Monositik lösemiler, diğer
C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış



28

C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli

C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi
C94.1 Kronik eritremi
C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi
C94.3 Mast hücreli lösemi
C94.4 Akut panmyelozis
C94.5 Akut myelofibrozis
C94.7 Lösemiler, diğer tanımlanmış

C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli

C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C95.9 Lösemi, tanımlanmamış

C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign
neoplazmları diğer ve tanımlanmamış

C96.0 Letterer-Siwe hastalığı
C96.1 Malign histiositoz
C96.2 Malign mast hücreli tümör
C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma
C96.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign 

neoplazmları, diğer tanımlanmış
C96.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign 

neoplazmı, tanımlanmamış

C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign
neoplazmı
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D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide

D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ
D00.1 Özefagusda karsinoma in situ
D00.2 Midede karsinoma in situ

D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim
organlarının

D01.0 Kolonda karsinoma in situ
D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ
D01.2 Rektumda karsinoma in situ
D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ
D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış 

kısımları
D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma 

in situ
D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, 

tanımlanmış
D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış

D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin

D02.0 Larinkste karsinoma in situ
D02.1 Trakeada karsinoma in situ
D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ
D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları
D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, 

tanımlanmamış
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D03 Melanoma in situ

D03.0 Dudakta, melanoma in situ
D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil
D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ
D03.3  Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış 

kısmının
D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ
D03.5 Gövdede melanoma in situ
D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil
D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil
D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin
D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış

D04 Karsinoma in situ, deri

D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ
D04.1 Gözkapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil
D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in 

situ
D04.3  Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve 

tanımlanmamış kısmının
D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ
D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ
D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz 

dahil
D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil
D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin
D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış

D05 Karsinoma in situ, meme

D05.0 Lobüler karsinoma in situ
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D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer
D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış

D06 Karsinoma in situ, serviks uteri

D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ
D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ
D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları
D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış

D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital
organların

D07.0 Endometriumda karsinoma in situ
D07.1 Vulvada karsinoma in situ
D07.2 Vajinada karsinoma in situ
D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve 

tanımlanmamış
D07.4 Penisde karsinoma in situ
D07.5 Prostatda karsinoma in situ
D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış

D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin

D09.0 Mesanede karsinoma in situ
D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve 

tanımlanmamış
D09.2 Gözde karsinoma in situ
D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ
D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin
D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
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D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı

D10.0 Dudak benign neoplazmı
D10.1 Dil benign neoplazmı
D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı
D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış 

kısımları
D10.4 Tonsil benign neoplazmı
D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları
D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı
D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı
D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış

D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı

D11.0 Parotid bez benign neoplazmı
D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer
D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış

D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı

D12.0 Çekum benign neoplazmı
D12.1 Appendiks benign neoplazmı
D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı
D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı
D12.4 İnen kolon benign neoplazmı
D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı
D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış
D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı
D12.8 Rektum benign neoplazmı
D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı
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D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz
kısımlarının benign neoplazmı

D13.0 Özefagus benign neoplazmı
D13.1 Mide benign neoplazmı
D13.2 Duodenum benign neoplazmı
D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve 

tanımlanmamış kısımları
D13.4 Karaciğer benign neoplazmı
D13.5.1 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı
D13.6 Pankreas benign neoplazmı
D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı
D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign 

neoplazmı

D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı

D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin 
benign neoplazmı

D14.1 Larinks benign neoplazmı
D14.2 Trakea benign neoplazmı
D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı
D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış

D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış
intratorasik organların

D15.0 Timüs benign neoplazmı
D15.1 Kalp benign neoplazmı
D15.2 Mediasten benign neoplazmı
D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer 

tanımlanmış
D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış
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D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı

D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign 
neoplazmı

D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı
D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı
D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı
D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı
D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı
D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı
D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı
D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, 

tanımlanmamış

D17 Benign lipomatöz neoplazm

D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri 
ve subkütanöz dokusu

D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve 
subkütanöz doku

D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve  
Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış 
yerlerin deri ve subkütanöz

D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal 

organların
D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord
D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin
D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
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D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde

D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde
D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde

D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı

D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı
D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin
D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış

D20 Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign
neoplazmı

D20.0 Retroperiton benign neoplazmı
D20.1 Periton benign neoplazmı

D21 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer
benign neoplazmı

D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak 
dokularının benign neoplazmı

D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign 
neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin

D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign 
neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin

D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign 
neoplazmı, toraks

D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign 
neoplazmı, karın

D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign 
neoplazmı, pelvis
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D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign 
neoplazmı, gövde tanımlanmamış

D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign 
neoplazmı, tanımlanmamış

D22 Melanositik nevüs

D22.0 Dudak melanositik nevüsü
D22.1 Kantus dahil göz kapağı melanositik nevüsü
D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının 

melanositik nevüsü
D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
D22.5 Gövde melanositik nevüsü
D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış

D23 Derinin diğer benign neoplazmları

D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer
D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, 

diğer
D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer
D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi 

benign neoplazmı, diğer
D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer
D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer
D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, 

diğer
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D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, 
diğer

D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış

D24 Meme benign neoplazmı

D25 Uterusun leiomiyoması

D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu
D25.1 Uterus intramural leiomiyomu
D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu
D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış

D26 Uterus diğer benign neoplazmları

D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer
D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer
D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer
D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış

D27 Over benign neoplazmı

D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın
genital organlarının

D28.0 Vulva benign neoplazmı
D28.1 Vajina benign neoplazmı
D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı
D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer 

tanımlanmış
D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, 

tanımlanmamış
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D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı

D29.0 Penis benign neoplazmı
D29.1 Prostat benign neoplazmı
D29.2 Testis benign neoplazmı
D29.3 Epididimis benign neoplazmı
D29.4 Skrotum benign neoplazmı
D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer
D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, 

tanımlanmamış

D30 Üriner organların benign neoplazmı

D30.0 Böbrek benign neoplazmı
D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı
D30.2 Üreter benign neoplazmı
D30.3 Mesane benign neoplazmı
D30.4 Üretra benign neoplazmı
D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı
D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış

D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı

D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı
D31.1 Kornea benign neoplazmı
D31.2 Retina benign neoplazmı
D31.3 Koroid benign neoplazmı
D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı
D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı
D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış
D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış
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D32 Meninks benign neoplazmı

D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı
D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı
D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış

D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının
benign neoplazmı

D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal
D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal
D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış
D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı
D33.4 Spinal kord benign neoplazmı
D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer 

tanımlanmış kısımları
D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, 

tanımlanmamış

D34 Tiroid bez benign neoplazmı

D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin
bezlerin

D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı
D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı
D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı
D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı
D35.4 Pineal bez benign neoplazmı
D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı
D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı
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D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış
D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı
D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış

D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin

D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı
D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign 

neoplazmı
D36.7 Tanımlanmış diğer yerlerin benign neoplazmı
D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin

D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya 

bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı, diğer
D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı, tanımlanmamış
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D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının
belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazmı

D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, diğer
D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış

D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen
davranışlı neoplazmı

D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, diğer
D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış

D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen
davranışlı neoplazmı

D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
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D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, diğer
D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış

D41 İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
neoplazmı

D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı, diğer
D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı, tanımlanmamış

D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
neoplazmı

D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazmı

D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazmı

D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı, tanımlanmamış
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D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, 
supratentorial

D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, 
infratentoryal

D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, 
tanımlanmamış

D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz 
veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen   
davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış

D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı
neoplazmı

D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazmı
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D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazm

D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı, tanımlanmamış

D45 Polisitemia vera

D46 Myelodisplastik sendromlar

D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği 
şekilde

D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların 

baskın olduğu
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış

D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz
veya bilinmeyen davranışlı diğer neoplazmı

D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı

D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
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D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer 
tanımlanmış belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmları

D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış

D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer
ve tanımlanmamış yerlerin

D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen 
davranışlı neoplazmı

D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya 
bilinmeyen davranışlı neoplazmı

D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 
neoplazmı

D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı 

neoplazmı
D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen 

davranışlı neoplazmı
D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, 

tanımlanmamış
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KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI,

ORGAN ve DOKU NAKLİ

MEDULA TEŞHİS KODU: 4 - 03.00 Kronik Böbrek 
Hastalıkları (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı 
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
…1700… kcal’sini ...1x1... pozolojide ...Nepro HP..., 
...2x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal... vb adlı enteral 
beslenme ürünlerinden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...30... kutu ...Nepro HP..., ...60... kutu... 
...Ensure 2 Cal... kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Oral alım yetersizliği gözlenen hastanın boy ve/veya kilo 
gelişimi ... -2SD’nin altındadır. Hasta günlük kalori ihtiyacının 
(...1320... kcal/gün) ...990... kcal’sini 
...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır.  
Günlük ...3...,  aylık ...90... şişe tüketimi olacaktır. 
(Malnütrisyon oluşması durumunda %100 muafiyet kapsamındadır)

N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom

N01.0 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, minör glomerüler 
anormallikle

N01.1 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, fokal ve segmental 
glomerüler lezyonlarla
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N01.2 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz memranöz 
glomerülonefritle

N01.3 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezenşimal 
proliferatif glomerülonefritle

N01.4 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz endokapiller 
proliferatif glomerülonefritle

N01.5 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz 
mezanşiokapiller glomerülonefritle

N01.6 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N01.7 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz kresentik 

glomerülonefritle
N01.8 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diğer
N01.9 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, tanımlanmamış

N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri

N02.0 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, minör glomerüler 
anormallikle

N02.1 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental 
glomerüler lezyonlarla

N02.2 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz memranöz 
glomerülonefritle

N02.3 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezenşimal 
proliferatif glomerülonefritle

N02.4 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz endokapiller 
proliferatif glomerülonefritle

N02.5 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz 
mezanşiokapiller glomerülonefritle

N02.6 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, dens depozit hastalığı ile
N02.7 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz kresentik 

glomerülonefritle
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N02.8 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diğer
N02.9 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, tanımlanmamış

N03 Kronik nefritik sendrom

N03.0 Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler 
anormallikle

N03.1 Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental 
glomerüler lezyonlarla

N03.2 Kronik nefritik sendrom, diffüz memranöz 
glomerülonefritle

N03.3 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif 
glomerülonefritle

N03.4 Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif 
glomerülonefritle

N03.5 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller 
glomerülonefritle

N03.6 Kronik nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N03.7 Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik 

glomerülonefritle
N03.8  Kronik nefritik sendrom, diğer
N03.9 Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış

N04 Nefrotik sendrom

N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler 

lezyonlarla
N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif 

glomerülonefritle
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N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif 
glomerülonefritle

N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezanşiokapiller 
glomerülonefritle

N04.6 Nefrotik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış

N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış

N05.0 Nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N05.1 Nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler 

lezyonlarla
N05.2 Nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N05.3 Nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif 

glomerülonefritle
N05.4 Nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif 

glomerülonefritle
N05.5 Nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller 

glomerülonefritle
N05.6 Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N05.7 Nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N05.8 Nefritik sendrom, diğer
N05.9 Nefritik sendrom, tanımlanmamış

N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile

N06.0 İzole proteinüri, minör glomerüler anormallikle
N06.1 İzole proteinüri, fokal ve segmental glomerüler 

lezyonlarla
N06.2 İzole proteinüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
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N06.3 İzole proteinüri, diffüz mezenşimal proliferatif 
glomerülonefritle

N06.4 İzole proteinüri, diffüz endokapiller proliferatif 
glomerülonefritle

N06.5 İzole proteinüri, diffüz mezanşiokapiller 
glomerülonefritle

N06.6 İzole proteinüri, dens depozit hastalığı ile
N06.7 İzole proteinüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N06.8 İzole proteinüri, diğer
N06.9 İzole proteinüri, tanımlanmamış

N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış

N07.0 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, minör 
glomerüler anormallikle

N07.1 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, fokal 
ve segmental glomerüler lezyonlarla

N07.2 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz 
memranöz glomerülonefritle

N07.3 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz 
mezenşimal proliferatif

N07.4 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz 
endokapiller proliferatif

N07.5 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz 
mezanşiokapiller glomerülonefritle

N07.6 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, dens 
depozit hastalığı ile

N07.7 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz 
kresentik glomerülonefritle

N07.8 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diğer
N07.9 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, 

tanımlanmamış
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N08* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda

N08.0* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış 
enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda

N08.1* Glomerüler bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N08.2* Glomerüler bozukluklar, kan hastalıkları ve immün 

mekanizmayı tutan bozukluklarda
N08.3* Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde 
N08.4* Glomerüler bozukluklar, diğer endokrin, nütrisyonel 

ve metabolik hastalıklarda
N08.5* Glomerüler bozukluklar, sistemik bağ dokusu 

hastalıklarında
N08.8* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer 

hastalıklarda

N11 Kronik tübülo-interstisyel nefrit

N11.0 Kronik pyelonefrit, obstrüktif olmayan reflü ile birlikte
N11.1 Kronik obstrüktif pyelonefrit
N11.8 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, diğer
N11.9 Kronik tübülo-interstisyel nefrit, tanımlanmamış

N15 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar 

N15.0 Balkan nefropatisi 
N15.1 Renal ve perinefrik apse 
N15.8 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar diğer, tanımlanmış   
N15.9 Renal tübülo-interstisyel hastalık, tanımlanmamış
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N16 Renal tübülo-interstisyel bozukluklar,
başka yerda sınıflanmış hastalıklar 

N16.1* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, neoplastik 
hastalıklarda

N16.2* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, kan hastalıkları 
ve immün sistemi tutan bozukluklarda

N16.3* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, metabolik 
hastalıklarda

N16.4* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, sistemik bağ 
dokusu hastalıklarında

N16.5* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, transplant 
reddinde (T86.- †)

N16.8* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde 
sınıflanmış diğer hastalıklarda

N18 Kronik böbrek yetmezliği

N18.0 Son dönem böbrek hastalığı
N18.8 Kronik böbrek yetmezlikleri, diğer
N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış

N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış

N25 Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu oluşan
bozukluklar

N25.0 Renal osteodistrofi
N25.1 Nefrojenik Diyabetes insipidus
N25.8 Bozulmuş renal tübüler fonksiyona bağlı bozukluklar, diğer
N25.9 Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan dolayı bozukluk, 

tanımlanmamış
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N26 Kontrakte böbrek, tanımlanmamış

N27 Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen

N27.0 Küçük böbrek, tek taraflı
N27.1 Küçük böbrek, iki taraflı
N27.9 Küçük böbrek, tanımlanmamış

N28 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde
sınıflanmamış

N28.0 Böbreğin iskemi ve enfarktüsü
N28.1 Böbrek kisti, kazanılmış
N28.8 Böbreğin ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları
N28.9 Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamış

N29*Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde
sınıflanmamış hastalıklarda

N29.0* Böbreğin geç sifilizi (A52.7†)
N29.1* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde 

sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N29.8 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde 

sınıflanmış diğer hastalıklarda

MEDULA TEŞHİS KODU : 5 – 03.01 
Organ ve Doku Nakli 

Y83.0 Bütün organ nakilli cerrahi operasyon sonrası
  anormal reaksiyon veya geç komplikasyon
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Z94 Organ ve doku nakilleri

Z94.0 Böbrek nakli
Z94.1 Kalp nakli
Z94.2 Akciğer nakli
Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli
Z94.4 Karaciğer nakli
Z94.5 Deri nakliz
Z94.6 Kemik nakli
Z94.7 Kornea nakli
Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer
Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış
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Damar Hastalıkları
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PERİFERİK VE SEREBRAL (SEREBROVASKÜLER)

DAMAR HASTALIKLARI, VENÖZ YETMEZLİKLER

MEDULA TEŞHİS KODU : 11 – 04.04 
Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalıkları (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla 
kilo kaybı olan hastanın protein-enerji malnütrisyonu (E46) 
bulunmaktadır. Hasta, günlük kalori ihtiyacının 
(...2100… kcal/gün) ...1860... kcal’sini ...2x1... pozolojide 
...Nutrivigor..., ...3x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal... vb adlı 
enteral beslenme ürününden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...60... kutu ...Nutrivigor..., ...90... kutu  
...Ensure 2 Cal... kullanımı olacaktır.
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G46* Serebrovaküler hastalıklarda beynin
vasküler sendromları (I60-I67†)

G46.0* Orta Serebrovasküler arter sendromu (I66.0†)
G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
G46.4* Serebral felç sendromu (I60-I67†)
G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler 

sendromları (I60-I67†)

I69 Serebrovaküler hastalık sekeli

I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa iç hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olan 

tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer, 

tanımlanmamış

Gastrointestinal Sistem
Hastalıkları
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GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

MEDULA TEŞHİS KODU : 38 – 06.06 
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1699... kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Alitraq..., 
...3x1... pozolojide ...Prosure..., ...2x1... pozolojide 
...Abound... vb adlı enteral beslenme ürünlerinden 
karşılaması gerekmektedir. Aylık ...30... kutu ...Alitraq..., 
...90... kutu ...Prosure..., ...2... kutu ...Abound... kullanımı 
olacaktır.

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altındadır. 
Hasta günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) ...800... 
kcal’sini ...PediaSure Peptide... vb... adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır. 
Günlük ...4...,  aylık ...120... şişe tüketimi olacaktır.

(Malnütrisyon oluşması durumunda %100 muafiyet kapsamındadır. Sadece Crohn 
hastalarında malnütrisyon koşulu aranmaksızın %100 muafiyet kapsamındadır.)
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K50 Crohn hastalığı

K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış

K51 Ülseratif kolit

K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış

K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit

K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif 

olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, 

tanımlanmamış
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MEDULA TEŞHİS KODU : 40- 06.07
Kronik Karaciğer Hastalıkları

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1770... kcal’sini, …2x1… pozolojide …Ensure 2 Cal…, 
…1x1… pozolojide …Ensure Plus Fiber…, …2x1… 
pozolojide ...Nutrivigor... vb adlı enteral beslenme 
ürünlerinden karşılaması gerekmektedir.  Aylık ...60... kutu 
...Ensure 2 Cal..., ...30... kutu ...Ensure Plus Fiber.., ...60... 
kutu ...Nutrivigor... kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altındadır. Hasta 
günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) ...800... kcal’sini 
...PediaSure Peptide... vb adlı enteral beslenme ürününden 
oral enteral yolla karşılayacaktır. Günlük ...4...,  aylık ...120... 
şişe tüketimi olacaktır. 
(Sadece K74 ve alt kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda %100 muafiyet kapsamındadır.)

K74 Karaciğer fibroz ve sirozu

K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
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MEDULA TEŞHİS KODU : 41- 06.08 
Koroziv Gastrointestinal Yanıklar

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski 
bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1590... kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Prosure..., ...2x1... 
pozolojide ...Ensure 2 Cal..., ...2x1... pozolojide ...Abound...
vb adlı enteral beslenme ürünülerinden karşılaması 
gerekmektedir. Aylık ...60... kutu ...Prosure..., ...60... kutu 
...Ensure 2 Cal..., ...2... kutu ...Abound... kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı hastanın, kilo kaybı ve/veya kilo 
kaybı riski bulunmaktadır.  Hasta günlük kalori ihtiyacının 
(...1800... kcal/gün) ...1320... kcal’sini 
...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır.  
Günlük ...4..,  aylık ...120... şişe tüketimi olacaktır.

(Malnütrisyon şartı aranmaksızın %100 muafiyet kapsamındadır.)

Koroziv Gastrointestinal Yanıklar

T28.0 Ağız ve farenks yanığı
T28.1 Özefagus yanığı
T28.2 Beslenme yolu diğer kısımlarının yanığı
T28.5 Ağız ve farenks korozyonları
T28.6 Özefagus korozyonları
T28.7 Beslenme yolunun diğer kısımlarının korozyonları
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MEDULA TEŞHİS KODU : 43-06.10 
Ekzokrin Pankreas Bozuklukları

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1708... kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Ensure Plus Fiber..., 
…2x1… pozolojide ...Nutrivigor..., …2x1... pozolojide 
...Glucerna SR... vb enteral beslenme ürünlerinden 
karşılaması gerekmektedir. Aylık ...60... kutu ...Ensure Plus 
Fiber...  ...60... kutu ...Nutrivigor..., ...60... kutu ...Glucerna 
SR... kullanımı olacaktır.

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altındadır. Hasta 
günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) 
...800... kcal’sini ...PediaSure Peptide... vb adlı enteral 
beslenme ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır. 
Günlük ...4..., aylık ...120... şişe tüketimi olacaktır. 

(Malnütrisyon oluşması durumunda %100 muafiyet kapsamındadır)

K86.1 Kronik pankreatitler, diğer
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KAN HASTALIKLARI

MEDULA TEŞHİS KODU : 74-08.01.1  
Aplastik Anemi, hipoplastik anemi (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) olan 
hastanın ...1660... kcal’sini, ...2x1... pozolojide ...Nutrivigor... 
ve ...4x1... pozolojide ...Glucerna... vb adlı enteral beslenme 
ürünlerinden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...60... kutu ...Nutrivigor..., ...120… kutu ...Glucerna... 
kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı oral alım yetersizliği gözlenen 
hastanın, boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altındadır. 
Hasta günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) 
...990... kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral 
beslenme ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır.  
Günlük ...3..., aylık ...90... şişe tüketimi olacaktır. 
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D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik
D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer
D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış

D61 Aplastik diğer anemiler

D61.0 Yapısal aplastik anemi
D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı
D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı
D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış
D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış

MEDULA TEŞHİS KODU : 76-08.01.2.1 
Non-İmmün Hemolitik Anemi

D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi

D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) 
eksikliğine bağlı

D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer 
bozukluklarına bağlı

D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı
D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı
D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer
D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış

D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler

D58.0 Herediter siferositozis
D58.1 Kalıtsal eliptositoz
D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer
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D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış
D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan
D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan
D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı

MEDULA TEŞHİS KODU : 77-08.01.2.2 
Otoimmün Hemolitik Anemi

D59.0 Otoimmün hemolitik anemi 
D59.1 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca
D59.9 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer
D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri 

MEDULA TEŞHİS KODU : 78-08.01.2.3 
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinuri

D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri

MEDULA TEŞHİS KODU : 79-08.01.2.4 
Trombotik Trombositopenik Purpura

M31.1 Trombotik trombositopenik purpura
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MEDULA TEŞHİS KODU : 81- 08.01.3.1 
Orak (sickle cell) hücre anemiler

D57 Orak-hücre bozuklukları

D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte
D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan
D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları
D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer

MEDULA TEŞHİS KODU : 82- 08.01.3.2  
Talasemiler

D56 Talasemiler

D56.0 Alfa talasemi
D56.1 Beta talasemi
D56.2 Delta-beta talasemi
D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH)
D56.8 Talasemiler, diğer

MEDULA TEŞHİS KODU : 84- 08.01.4.1
Kronik Miyolositik Lösemi

C92.1 Kronik myeloid lösemi
C93.1 Kronik monositik lösemi
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MEDULA TEŞHİS KODU : 88- 08.01.5 
Myedisplastik sendrom

D46  Myelodisplastik

(Malnütrisyon şartı aranmadan % 100 muafiyet kapsamındadır.)

MEDULA TEŞHİS KODU : 89- 08.01.6 
Akut ve Kronik Lösemiler

C91 Lenfoid lösemi
C92 Myeloid lösemi
C93 Monositik lösemi
C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli

MEDULA TEŞHİS KODU : 90- 08.01.7
Non Hodgkin Lenfoma

C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar
C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış 

tippler
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MEDULA TEŞHİS KODU : 94- 08.01.11
Trombositopeni

D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
D69.4 Primer trombositopeniler, diğer
D69.5 Sekonder trombositopeni
D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış

MEDULA TEŞHİS KODU : 95- 08.01.12
Nötropeni

D70 Nötropeniler 

MEDULA TEŞHİS KODU : 96- 08.01.13
Faktör Noksanlıklarına Bağlı Hastalıklar

D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon 
sendromu]

D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği

D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer

D68.0 Von Willebrand hastalığı
D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer
D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara 

bağlı
D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği
D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış
D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış
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MEDULA TEŞHİS KODU : 98- 08.01.14.1
Kombine İmmün Yetmezlik 

D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın

D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal
D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan
D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği
D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği
D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği
D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile 

birlikte olan
D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da
D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici
D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, 

diğer
D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, 

tanımlanmamış

D81 Kombine immün yetmezlikler 

D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler 
disgenez ile birlikte

D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve 
B-hücre sayısıyla birlikte

D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya 
da normal B-hücre sayısıyla birlikte

D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği
D81.4 Nezelof sendromu
D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği
D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği
D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği
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D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer
D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış

MEDULA TEŞHİS KODU : 99- 08.01.15
Prematüre Anemisi

P61.2 Prematürite anemisi

MEDULA TEŞHİS KODU : 100- 08.01.16
Primer Sekonder Trombofili olan Hastalar

D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış

MEDULA TEŞHİS KODU : 101- 08.01.17
Histiositoz

D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi
tutan bazı hastalıklar

D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde 
sınıflanmamış

D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz
T86.0 Kemik iliği nakil reddi

Kronik Nörolojik Hastalıklar
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KRONİK NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, son 3 ay içinde %10 ve daha fazla 
kilo kaybı olan hastanın protein-enerji malnütrisyonu (E46) 
bulunmaktadır. Günlük kalori ihtiyacını (...2192... kcal/gün) 
...2x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal..., ...2x1... pozolojide 
...Nutrivigor...., ...2x1... pozolojide  
....Ensure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme 
ürünlerinden karşılaması gerekmektedir. Aylık ...60... kutu 
...Nutrivigor..., ...60... kutu ...Ensure 2 Cal..., ...60... kutu
...Ensure Plus Fiber... kullanımı olacaktır. 

Açıklama metni:

Primer hastalığına bağlı, boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin 
altında olan hastanın, gelişme geriliği sonrası protein-enerji 
malnütrisyonu (E45) bulunmaktadır. Hasta günlük kalori 
ihtiyacının  (...1320... kcal/gün) ...990... kcal’sini 
...PediaSure Plus Fiber ... vb adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır. 
Günlük ...3..., aylık ...90... şişe tüketimi olacaktır. 

Uyarı
Kronik nörolojik hastalıklara bağlı sağlık kurulu raporları sadece malnütrisyon gelişmiş 
hastalarda muafiyet kapsamındadır. Raporlar eczane ekranlarına kaydedilirken, raporun 
açıklama kısmında var olan malnütrisyon tanımına istinaden 309 no’lu kod ile sisteme tekrar 
malnütrisyon durumunun bildirilmesi istenmektedir. 
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Kas Hastalıkları
MEDULA TEŞHİS KODU : 129-10.1.1.  
Miyopatiler 

G71.0 Musküler distrofi
G71.2 Konjenital miyopatiler
G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer
G71.9 Primer kas bozukluğu,tanımlanmamış
G72.1 Alkolik miyopati
G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer
G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış
G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış
G72.9 Miyopati, tanımlanmamış
G73.4* Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve 

parazitik hastalıklarda
G73.5* Miyopati, endokrin hastalıklarda
G73.6* Miyopati, metabolik hastalıklarda
G73.7* Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

MEDULA TEŞHİS KODU : 130-10.1.2. 
Mitokondriyal sitopatiler 

Nöromusküler hastalıklar 
MEDULA TEŞHİS KODU : 132-10.2.1.  
Myasthenia Gravis 

G70.0 Miyastenia gravis
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MEDULA TEŞHİS KODU : 133-10.2.2.   
Motor nöron (A.L.S)

G12.2 Motor nöron hastalığı

Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları 
MEDULA TEŞHİS KODU : 134-10.3.1.   
Parkinson hastalığı 

G20 Parkinson hastalığı

MEDULA TEŞHİS KODU : 135-10.3.2.   
Distoniler, hemifasyal spazm  

G24.1 İdiopatik ailesel distoni
G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni

MEDULA TEŞHİS KODU : 137-10.5.  
Demiyelinizan Hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

G35 Multipl skleroz
G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, 

diğer
G37.0 Diffüz skleroz
G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin 

demiyelinizan hastalıklarında
G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
G37.5 Konsantrik skleroz [Balo] 
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G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış 
demiyelinizan hastalıkları

G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, 
tanımlanmamış

MEDULA TEŞHİS KODU : 138-10.6.  
Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı 

A81.1 Subakut sklerozan panensefalit
  
MEDULA TEŞHİS KODU : 139-10.7.  
Demans  

F00* Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.-†)

F00.0* Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama 
(G30†)

F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama 
(G30.1†)

F00.2* Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip 
(G30.8†)

F00.9* Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış 
(G30.9†)

F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
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F02* Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0†)
F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
F02.4* Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] 

hastalığında (B22.0†)
F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış 

hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış

MEDULA TEŞHİS KODU : 141-10.9.  
Serebral Palsi

G80 İnfantil serebral palsi

G80.0 Spastik serebral palsi
G80.1 Spastik dipleji
G80.2 İnfantil hemipleji
G80.3 Diskinetik serebral palsi
G80.4 Ataksik serebral palsi
G80.8 İnfantil serebral palsiler, diğer
G80.9 İnfantil serebral palsi, tanımlanmamış
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KİSTİK FİBROZİS (Mukovizidozis)

MEDULA TEŞHİS KODU : 200-15.15 
Kistik Fibrozis (6 aylık)

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski 
bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1580... kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Prosure..., 
...2x1... pozolojide ...Nutrivigor..., ...1x1... pozolojide 
...Ensure Plus Fiber... vb  adlı enteral beslenme ürününden 
karşılaması gerekmektedir. Aylık ...60... kutu ...Prosure..., 
...60... kutu ...Nutrivigor..., ...30... kutu...Ensure Plus Fiber... 
kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, hastanın kilo kaybı ve/veya kilo 
kaybı riski bulunmaktadır.  Hasta günlük kalori ihtiyacının 
(...1500... kcal/gün)...800... kcal’sini ...PediaSure Peptide...
vb adlı enteral beslenme ürününden oral enteral yolla 
karşılayacaktır.  Günlük ...3..., aylık ...90... şişe tüketimi 
olacaktır.

E84 Kistik fibrozis

E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte
E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte
E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte
E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
(Malnütrisyon şartı aranmaksızın %100 muafiyet kapsamındadır.) 
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GASTROSTOMİ DURUMU

MEDULA TEŞHİS KODU : 261- 15.15 
Gastrostomi Durumu (6 aylık) 
 
Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski 
bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacını (...2550... kcal/gün) 
...1x1... pozolojide ...Jevity... , ...2x1... pozolojide 
...Abound..., ...2x1... pozolojide ...Oxepa... vb adlı enteral 
beslenme ürününden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...60... kutu ...Oxepa..., ...30... kutu ...Jevity... ve 
...2... kutu ...Abound... kullanımı olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı, oral alımı kapalı olan hasta tüp 
enteral yolla beslenmektedir. Hasta günlük kalori ihtiyacının 
(...1320... kcal/gün)...1320... kcal’sini ...PediaSure Plus 
Fiber... vb adlı enteral beslenme PEG ile enteral yoldan 
karşılayacaktır. Günlük ...4..., aylık ...120... şişe tüketimi 
olacaktır. 

(Malnütrisyon şartı aranmaksızın %100 muafiyet kapsamındadır.)

Z93.1 Gastrostomi Durumu
Z93.4 Gastrointestinal yol, diğer yapay açıklıklar 



Diğer
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PİERRE ROBİN SENDROMU

MEDULA TEŞHİS KODU : 252-15.14 
Pierre Robin Sendromu 

Q87.0 Yüz görünüşünü etkileyen konjenital malformasyon 
sendromları
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BAğIRSAK OPERASYONUNDAN DOLAYI OLUŞAN 

MALABSORBSİYONLAR VE MALNÜTRİSYONLAR.

İLK İKİ  YAŞTA İNEK SÜTÜ ALERJİSİ. DOğUŞTAN

METABOLİK VE KALITSAL HASTALIKLAR

Açıklama Metni:

İnek sütü alerjisi tanısı ile takip edilen hastanın, özel tıbbi 
amaçlı diyet gıda kullanması gerekmektedir. Günlük kalori 
ihtiyacının (...400...  kcal /gün) ...Similac Alimentum... vb 
isimli mamadan günlük ...80 g... kullanımı olacaktır. Günlük 
...6x3...  pozolojide, aylık ...6... kutu ürün tüketimi olacaktır. 

Açıklama Metni:

Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski 
bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) 
...1590... kcal’sini ...2x1… pozolojide ...Prosure..., 
...2x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal..., ...2x1... pozolojide 
...Abound... vb adlı enteral beslenme ürünlerinden 
karşılaması gerekmektedir. Aylık ...60... kutu ...Prosure..., 
...60... kutu ...Ensure 2 Cal..., ...2... kutu ...Abound... 
kullanımı olacaktır. 

(Malnütrisyon oluşması durumunda %100 muafiyet kapsamındadır.)
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MEDULA TEŞHİS KODU : 15.4  
Barsak operasyonundan dolayı oluşan 
malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek 
sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar  

K91.2  Barsak operasyonların sonrası malabsorbsiyon 
K52.2  Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit  (yalnızca inek 

sütü alerjisi için)
T78.1  Ters gıda reaksiyonları diğer, başka yerde 

sınıflanmamış (yalnızca inek sütü alerjisi için)
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KATILIM PAYLI GİRİŞ

MEDULA TEŞHİS KODU : 205 – 20.00 
EK-4/D listede yer almayan hastalıklar (hasta katılım 
paylı)

Açıklama Metni:

Oral alım yetersizliği gözlenen hastanın son 3 ay içinde %10 
ve daha fazla kilo kaybı mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacının 
(...2100... kcal/gün) ...939... kcal’sini ...3x1... pozolojide 
...Glucerna... ve ...2x1... pozolojide ...Abound… vb adlı 
enteral beslenme ürünlerinden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...90... kutu ...Glucerna... ve ...2... kutu ...Abound... 
kullanımı olacaktır.

Açıklama Metni:

Hastanın boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altındadır.
Hasta günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) ...660... 
kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme 
ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır. 
Günlük ...2..., aylık ...60... şişe tüketimi olacaktır. 

E43 Protein – Enerji  Malnütrisyonu 
E45 Büyüme gelişme geriliği protein- enerji malnütrisyonu 

sonrası
E46 Protein – Enerji  Malnütrisyonu tanımlanmamış
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ÖRNEK 

AÇIKLAMA 

METİNLERİ
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Raporda Belirtilmesi Gereken Malnütrisyon Tanımı
Çocukluk yaş grubunda,
Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (<-2SD) olanlar, malnütrisyon 
tanımı içerisinde kabul edilmektedir.
Raporlama
Sağlık kurulu raporu (3 uzman hekim onaylı) olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 6 ay süreyle 
düzenlenebilir.
Reçeteleme
Tüm hekimler tarafından en fazla 30 günlük doz halinde reçetelendirilir.
Raporun Açıklama Kısmında Yer Alması Gerekenler
Beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı, günlük kullanım miktarı.
Malnütrisyon Tanısı Gerektirmeden %100 Geri Ödenen Endikasyonlar
Kanser (C00-C97) (D00-D48)
Kistik fibrozis (E84 ve alt kodları)
Crohn (K50 ve alt kodları)
Koroziv gastrointestinal yanık hastaları (T28.0-T28.2)(T28.5-T28.7)
Doğuştan metabolik hastalıklar
Gastrostomi durumu (Z93.1)
Gastrostomi durumu (Nazogastrik sonda ile yapılan beslenmeler dahil) (Z93.1-Z93.4)
Malnütrisyon Oluşması Durumunda %100 Geri Ödeme Kapsamına Giren Endikasyonlar
Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler (G46 ve I69 alt 
kodları ile birlikte)
Kronik Nörolojik Hastalıklar: Aşağıda belirtilen hastalıklarda sadece malnütisyon gelişmiş 
hastalarda  muafiyet kapsamındadır

- Kas hastalıkları (Miyopatiler, Mitokondriyalsitopatiler) 
- Nöromusküler hastalıklar (Myasthenia Gravis - G70.0, Motor nöron (A.L.S) - G12.2)
- Ekstrapiramidal hastalıklar (Parkinson - G20 ve alt kodları dahil, İdopatik Ailesel Distoni-  
   G24.1, İdopatik Ailesel Olmayan Distoni - G24.2)  
- Demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz - G35, Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan           
   hastalıkları - G37 ve alt kodları dahil)
- Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı - A81.1
- Demans - F00 ve alt kodları dahil, F02 ve alt kodları dahil, F03 
- Serebral Palsi - G80 ve alt kodları dahil

Gastrointestinal sistem hastalıkları (K51-K52 ve alt kodları) (K74 ve alt kodları) 
(K86.1)  (Ülseratif kolit, karaciğer fibroz ve siroz, kronik pankteatitler, enfektif olmayan diğer 
gastroenterit ve kolit)
Bağırsak Operasyonları Sonrası Oluşan Malabsorbsiyonlar (K91.2) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli (N01- N08) (N11) (N15-N16) (N18-N19) 
(N25-N29) (D63.8) (Y83.0) (Z94) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Kan hastalıkları (D69.3-D69.6) (D70) (D65 ve alt kodları) (D80 ve alt kodları) (P61.2) (D68) (D76 
ve alt kodları) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Pierre Robin Sendromu (Q87.0) (malnütrisyon kriteri gerekli)
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Katılım Paylı: Büyüme Gelişme Geriliği
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD-10: E45 Büyüme gelişme geriliği, protein enerji malnütrisyonu sonrası 
Teşhis Kodu: 20.00 Ek-4/D listede yer almayan hastalıklar (hasta katılım paylı)

Açıklama 
Hastanın boy ve/veya kilo gelişimi -2SD altındadır. Hasta günlük kalori ihtiyacının (...800... kcal/gün) 
...400... kcal’sini ...Similac High Energy... vb adlı enteral beslenme ürününden oral enteral yolla 
karşılayacaktır. Günlük ...2..., aylık ...60... şişe tüketimi olacaktır.

Açıklama 
Hastanın boy ve/veya kilo gelişimi -2SD altındadır. Hasta günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/
gün) ...660... kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme ürününden oral enterel 
yolla karışılayacaktır. Günlük ...2...,  aylık ...60... şişe tüketimi olacaktır.

Katılım Paysız: Kanser
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD-10: C92.0 Akut Myleoid Lösemi
Teşhis Kodu: 02.00 Kanser

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı hastanın kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski bulunmaktadır. Hasta günlük 
kalori ihtiyacının (...1500... kcal/gün) ...990... kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral 
beslenme ürününden oral enteral yolla karşılayacaktır. Günlük ...3...,  aylık ...90... şişe tüketimi 
olacaktır.

Katılım Paysız: Malnütrisyon + Serebral Palsi
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu
ICD-10: G80.9 Infantil Serebral Palsi, tanımlanmamış
Teşhis Kodu: 141.10.9 Serebral Palsi

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı, hastanın boy ve/veya kilo gelişimi -2SD’nin altında olan hastanın protein-
enerji malnütrisyonu (E45) bulunmaktadır. Hasta günlük kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) 
...990... kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme ürününden oral enteral yolla 
karşılayacaktır. Günlük ...3...,  aylık ...90... şişe tüketimi olacaktır.

Katılım Paysız: Tüple Beslenme
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD-10: Z93.1 Gastrostomi durumu
Teşhis Kodu:15.15 Gastrostomi durumu

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı oral alımı kapalı olan hasta tüp enteral yolla beslenmektedir. Hasta günlük 
kalori ihtiyacının (...1320... kcal/gün) ...1320... kcal’sini ...PediaSure Plus Fiber... vb adlı enteral 
beslenme PEG ile enteral yoldan karşılayacaktır. Günlük ...4...,  aylık ...120... şişe tüketimi olacaktır.
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Raporda Belirtilmesi Gereken Malnütrisyon Tanımı
Yetişkin yaş grubunda,
Son 3 ayda ağırlığında %10 veya daha fazla kilo kaybı olanlar,
Subjektif Global Değerlendirme Kategorisi C veya D olanlar.
Raporlama
Sağlık kurulu raporu (3 uzman hekim onaylı) olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 6 ay süreyle 
düzenlenebilir.
Reçeteleme
Tüm hekimler tarafından en fazla 30 günlük doz halinde reçetelendirilir.
Raporun Açıklama Kısmında Yer Alması Gerekenler
Beslenme ürünün adı, günlük kalori ihtiyacı, günlük kullanım dozu.

Malnütrisyon Tanısı Gerektirmeden %100 Geri Ödenen Endikasyonlar
Kanser (C00-C97) (D00-D48)
Gastrostomi durumu (Gastrostomi/Jejunostomi) (Z93.1)
Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıklar (Orogastrik-Nazoenterik) (Z93.4)
Koroziv gastrointestinal yanık hastaları (T28.0-T28.2) (T28.5-T28.7)
Crohn (K50 ve alt kodları) 
Kistik Fibrozis (E84 ve alt kodları)
Doğuştan metabolik hastalıklar (K91.2)

Malnütrisyon Oluşması Durumunda %100 Geri Ödeme Kapsamına Giren Endikasyonlar
Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler (G46 ve I69 alt 
kodları ile birlikte)
Kronik Nörolojik Hastalıklar: Aşağıda belirtilen hastalıklarda sadece malnütrisyon gelişmiş 
hastalarda  muafiyet kapsamındadır

- Kas hastalıkları (Miyopatiler, Mitokondriyalsitopatiler) 
- Nöromusküler hastalıklar (Myasthenia Gravis - G70.0, Motor nöron (A.L.S) - G12.2)
- Ekstrapiramidal hastalıklar (Parkinson - G20 ve alt kodları dahil, İdopatik Ailesel Distoni-  
   G24.1, İdopatik Ailesel Olmayan Distoni - G24.2)  
- Demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz - G35, Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan           
   hastalıkları - G37 ve alt kodları dahil)
- Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı - A81.1
- Demans - F00 ve alt kodları dahil, F02 ve alt kodları dahil, F03 
- Serebral Palsi - G80 ve alt kodları dahil

Gastrointestinal sistem hastalıkları (K51-K52 ve alt kodları) (K74 ve alt kodları) 
(K86.1)  (Ülseratif kolit, karaciğer fibroz ve siroz, kronik pankteatitler, enfektif olmayan diğer 
gastroenterit ve kolit)
Bağırsak Operasyonları Sonrası Oluşan Malabsorbsiyonlar (K91.2) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli (N01- N08) (N11) (N15-N16) (N18-N19) 
(N25-N29) (D63.8) (Y83.0) (Z94) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Kan hastalıkları (D69.3-D69.6) (D70) (D65 ve alt kodları) (D80 ve alt kodları) (P61.2) (D68) (D76 
ve alt kodları) (malnütrisyon kriteri gerekli)
Pierre Robin Sendromu (Q87.0) (malnütrisyon kriteri gerekli) 
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Aşağıdaki metinler örnek olarak verilmiştir. Günlük kalori ihtiyacı, enerji açığı, ürün seçimi ve 
pozoloji doktorun değerlendirilmesi sonucu hastaya uygun olarak belirlenmelidir. 

Katılım Paysız: Kanser
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD-10: C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış,
Teşhis Kodu: 02.00 Kanser 

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının  
(...2100... kcal/gün) ...1590...kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Prosure..., ...2x1... pozolojide 
...Ensure 2 Cal..., ...2x1... pozolojide ...Abound... vb adlı enteral beslenme ürününden karşılaması 
gerekmektedir. Aylık ...60... kutu ... Prosure..., ...60... kutu ...Ensure 2 Cal... ve ...2... kutu 
...Abound... kullanımı olacaktır.

Katılım Paysız: Gastrostomi Durumu (NG)
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD-10: Z93.4 Gastrointestinal yol diger yapay açıklıklar (orogastrik ve nazoenterik sonda ile 
yapılan beslenmeler dahil)
Teşhis Kodu: 15.15 Gastrostomi durumu

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının 
(...2500... kcal/gün) ...2309... kcal’sini ...1x1... pozolojide ...Jevity Plus..., ...2x1... pozolojide 
...Abound..., ...2x1... pozolojide ...Oxepa... vb adlı enteral beslenme ürününden karşılaması 
gerekmektedir. Aylık ...30... kutu ...Jevity Plus..., ...60... kutu ...Oxepa... ve ...2... kutu ...Abound... 
kullanımı olacaktır.

Katılım Paysız: Gastrostomi Durumu (PEG)
ETKEN MADDE: SGKEZB  Enteral beslenme solüsyonu  
ICD-10: Z93.1 Gastrostomi durumu (Gastrostomi / Jejunostomi) 
 Teşhis Kodu: 15.15 Gastrostomi durumu

Açıklama  
Primer hastalığına bağlı kilo kaybı ve/veya kilo kaybı riski bulunan hastanın, günlük kalori ihtiyacının 
(...2500... kcal/gün) ...2233... kcal’sini ...1x1... pozolojide ...Jevity..., ...2x1... pozolojide ...Abound..., 
...2x1... pozolojide ...Oxepa... vb adlı enteral beslenme ürününden karşılaması gerekmektedir. 
Aylık ...30... kutu ...Jevity..., ...60... kutu ...Oxepa... ve ...2... kutu ...Abound... kullanımı olacaktır. 

Katılım Paysız: Kronik Nörolojik Hastalıklar + Malnütrisyon
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral Beslenme Solüsyonu 
ICD 10: F00 Bunama, Alzheimer hastalığında
Teşhis Kodu:139-10.7 Demans

Açıklama 
Primer hastalığına bağlı, subjektif global değerlendirme (SGD) sonucu C olan hastanın protein-
enerji malnütrisyonu (E46) bulunmaktadır. Günlük kalori ihtiyacının (...2100... kcal/gün) ...1770... 
kcal’sini ...2x1... pozolojide ...Ensure 2 Cal..., ...2x1... pozolojide ...Nutrivigor..., ...1x1... pozolojide 
...Ensure Plus Fiber... vb adlı enteral beslenme ürünlerinden karşılaması gerekmektedir. Aylık 
...60... kutu ...Nutrivigor..., ...60... kutu ...Ensure 2 Cal... ve ...30... kutu ...Ensure Plus Fiber... 
kullanımı olacaktır.
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Katılım paylı: Malnütrisyon
ETKEN MADDE: SGKEZB Enteral beslenme solüsyonu
ICD-10: E46 Protein-Enerji malnütrisyonu 
Teşhis Kodu: 20.00 Ek-4/D listede yer almayan hastalıklar (hasta katılım paylı)

Açıklama 
Oral alım yetersizliği gözlenen hastanın son 3 ay içinde %10 ve daha fazla kilo kaybı 
mevcuttur. Günlük kalori ihtiyacı (...2100... kcal/gün) ...939... kcal’sini ...3x1... pozolojide 
...Glucerna... ve ...2x1... pozolojide ...Abound… vb adlı enteral beslenme ürünlerinden 
karşılaması gerekmektedir. Aylık ...90... kutu ...Glucerna... ve ...2... kutu ...Abound… kullanımı 
olacaktır. 

Katılım paylı: Yutma güçlügü**
ETKEN MADDE: SGKFXD Kıvam artırıcı beslenme ürünleri
ICD 10: G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
Teshis Kodu: 20:00 Ek-4/D listede yer almayan hastalıklar (hasta katılım paylı)

Açıklama
Primer hastalığına bağlı yutma güçlüğü yaşayan hastanın oral sıvı alımını artırmak için kıvam 
artırıcı beslenme ürünü ...Multi-Thick... vb kullanması gerekmektedir. 
Aylık ...2... kutu kullanımı olacaktır.

* İşaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon 
dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Endikasyon Dışı Kullanım Kılavuzunda tanımlanan veya Sağlık 
Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.

** İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin 

hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım 

uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, 

günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.25
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ABBOTT BESLENME ÜRÜNLERİ
KULLANMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Kullanmadan hemen önce açınız. 
Açılmamış kutular/ şişeler oda sıcaklığında (15ºC - 25ºC) saklanmalıdır. 
Açıldıktan sonra üzeri kapatılarak buzdolabında saklanmalı ve 24 saat 
içinde kullanılmalıdır. 24 saat içinde tüketilmeyen kısım atılmalıdır. 
Kutu/şişe ile birlikte sunulan pipetle veya açma bandı açıldıktan sonra 
bardağa dökülerek içilebilir.

Oral Beslenme: Tek başına veya beslenme desteği olarak yemekle 
veya yemek aralarında verilebilir. 

Tüple Beslenme: Uygulamaya başlarken akış hızı ve hacim hastanın 
durumuna ve toleransına göre ayarlanır. İlave sıvı gereksinimleri su 
verilerek karşılanmalıdır. Hazırlama ve uygulama esnasında ürünün 
kontamine olmasını önlemek için dikkat edilmelidir. Beslenme seti 
takıldıktan 24 saat sonra beslenme seti içinde kalan ürün atılmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT

Ürünlerimiz gluten içermez. Tıbbi gözetim altında kullanınız. Doktor ve/
veya diyetisyen önermedikçe çocuklarda kullanılmaz. Galaktozemide 
kullanılmaz. Parenteral kullanım için değildir. 24 saat içinde tüketilmeyen 
ürün atılmalıdır. Eser miktarda laktoz içerir. Ürün bileşenlerinden 
herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde 
kullanılmamalıdır.
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