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МКХ – це стандарт кодування хво-
роб, що кодує статистику та інформацію 
щодо захворювань у всьому світі, містить 
55 000 унікальних кодів для захворювань 
та травм, а також причин смерті. Завдяки 
їй фахівці охорони здоров’я всієї планети 
мають спільну мову, що дозволяє їм обмі-
нюватися інформацією з питань здоров’я. 
МКХ використовується також медичними 
страховими компаніями, які на підставі 
кодів МКХ визначають компенсаційні ви-
плати; керівниками національних програм 
охорони здоров’я; фахівцями зі збору да-
них; а також всіма, хто відстежує тенден-
ції в галузі глобального охорони здоров’я 
і приймає рішення про розподіл ресурсів 
у цій сфері.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус 
(Tedros Adhanom Ghebreyesus), Генераль-
ний директор ВООЗ, зазначив, що МКХ – 
продукт, яким ВООЗ по праву може пи-
шатися. Вона дає можливість розуміти 
різноманіття причин, за якими люди 
хворіють і помирають, і вживати заходів 
для  запобігання страждань і порятунку 
життів.

Підготовка МКХ-11 тривала понад де-
сять років. Від попередніх версій її відріз-
няє цілий ряд важливих покращень. Вона 

вперше виходить повністю в електронно-
му вигляді і має набагато зручніший для 
читача формат. Крім того, в її складання 
зробило внесок безпрецедентне число 
працівників охорони здоров’я, які брали 
участь у спільних нарадах і висували свої 
пропозиції. Група з МКХ при штаб-квар-
тирі ВООЗ отримала більше 10 000 пропо-
зицій щодо внесення змін до Класифікації.

Доктор Лубна Аль-Ансарі (Lubna A. Al-
Ansary), помічник Генерального директора 
з метрики і статистичних вимірів, зазна-
чив, що МКХ – це наріжний камінь меди-
ко-санітарної інформації, і в МКБ-11 буде 
представлено оновлений погляд на типо-
логію хвороб.

Нова МКБ-11 відображає прогрес у ме-
дицині і досягнення наукової думки. Так, 
коди, що стосуються стійкості до протимі-
кробних препаратів, тепер більше відпові-
дають критеріям Глобальної системи епід-
нагляду за стійкістю до протимікробних 
препаратів (GLASS). МКХ-11 також доз-
воляє більш ефективно реєструвати дані, 
що стосуються безпеки в галузі охорони 
здоров’я, і, відповідно, ідентифікувати 
і попереджати небажані події, які можуть 
завдавати шкоди здоров’ю, наприклад − 
небезпечні методи роботи в лікарнях.

Нова редакція міжнародної 
класифікації хвороб  

18 червня 2018 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
в Женеві випустила нову редакцію Міжнародної класифікації 
хвороб (МКХ-11).
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У нову МКХ також увійшли нові роз-
діли, зокрема щодо народної (традицій-
ної) медицини: хоча методами народної 
медицини користуються мільйони людей 
у всьому світі, вона до цих пір так і не 
була включена в цю систему класифікації. 
Ще  одна нова глава, присвячена сексу-
альному здоров’ю, об’єднує розлади, які 
раніше були віднесені до інших категорій 
(наприклад, гендерна невідповідність вка-
зувалася в категорії психічних розладів) 
або описувалися інакше. В розділ адиктив-
них розладів було додано ігровий розлад.

За словами доктора Роберта Якоба 
(Robert Jakob), керівника групи ВООЗ 
із  класифікацій, термінології та стандарт-
фі, «ключовим принципом даного перегля-
ду було спрощення структури кодів і елек-
тронного інструментарію: таким чином, 
фахівці охорони здоров’я зможуть більш 
легким і вичерпним чином реєструвати 
різні хвороби».

МКБ-11 буде представлена для прий-
няття державами-членами на сесії Всес-
вітньої асамблеї охорони здоров’я в трав-
ні 2019 року, а набере чинності − 1 січня 
2022 року. Цей випуск представлено для 
ознайомлення, що дозволить країнам за-
планували, як використовувати нову вер-
сію, підготувати переклади класифікації 
та провести підготовку фахівців з охорони 
здоров’я по всій країні.

Детальніше ознайомитися з новою 
класифікацією можна за посиланням:  
https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

Підготовлено редакцією  
ТОВ «Медікс груп» 

за матеріалами: http://www.who.int


