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                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Tις διατάξεις: 

Α. της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Γενικές διατάξεις για τη 

δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την 

επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο 

Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 66 τον ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α’). 

 

Β. την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων  στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη». 

2) Tη με αριθ. πρωτ. 5661/9.10.2014 (Πρωτ. Γραφείο Υπουργού) Σύμβαση της Άδειας Χρήσης των ICD-10 

(«Authorization for Use of ICD-10 for Greek Government Purposes») που έχει υπογραφεί μεταξύ του 

Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

3) Το με αριθμ. πρωτ. 28/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. (νυν ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με θέμα: 

«Κατάθεση Πρότασης ΕΣΑΝ ΑΕ των ενδεδειγμένων Νέων Ιατρικών Κωδικοποιήσεων Διαγνώσεων Νόσων 

και Ιατρικών Πράξεων». 

4) Την υπ’ αριθμ. 42 απόφαση της 264ης/29-9-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.   

5) Την υπ’αριθμ. Γ2δ/οικ.3586/16.1.2018 Υπουργική Απόφαση «Aποδοχή της υπ’ αριθμ. 42 απόφασης της 

264ης/29-9-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».  

6) Την αριθμ. B2α/Γ.Π.οικ.95791/22.12.2017,  βεβαίωση της Δ/νσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων  Γεν. 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.  
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7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων.  

                                                 

                                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ορίζεται νέος Συστηματικός Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και 

Συναφών Προβλημάτων Υγείας με την ονομασία «Ελληνική Τροποποίηση ICD-10, ICD-10-GrM (Greek 

Modification)». 

Οι ανωτέρω Κωδικοποιήσεις είναι συμβατές με τη δημιουργία του Συστήματος Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων και θα 

εφαρμοσθούν αρχικά μόνο στα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ.  

για το χρονικό διάστημα μέχρι την καθολική εφαρμογή του. 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που κατά νόμο απαιτείται η χρήση αντίστοιχων Κωδικοποιήσεων και μέχρι 

την καθολική εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ. συνεχίζουν να ισχύουν οι υφιστάμενες κωδικοποιήσεις, όπως κατά 

περίπτωση η χρήση τους έχει οριστεί. 

Στη μεταβατική αυτή περίοδο οι νέες Κωδικοποιήσεις θα τεθούν σε διαβούλευση στην ιατρική κοινότητα 

με ευθύνη της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.  Α.Ε. 

Μετά την καθολική εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ. θα καθοριστούν τα πεδία εφαρμογής των νέων  
Κωδικοποιήσεων και ο βαθμός αντικατάστασης των παλαιοτέρων. 
Η συγκεκριμένη Κωδικοποίηση θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται μελλοντικά με βάσει νεότερα 
ιατρικά δεδομένα. 
 
Προσαρτάται  σχετικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 
 
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
                                                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                       
 
                                                                                              ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
 
                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση   
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 Γραφείο  Υπουργού 

 Γραφείο  Αν. Υπουργού 

 Γρ.  Γεν. Γραμματέα     

 Γρ.  Πρ. Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρ.                                                                               

 Γρ. Πρ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας                                         

 Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας     
Νοσηλευτικών Μονάδων & Εποπτ. Φορέων 
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Κεφάλαιο I 

Ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

(A00 - B99) 
 

Περιλαµβάνονται: νοσήµατα που γενικά αναγνωρίζονται ως μεταδοτικά 

 

Εξαιρούνται: ο φορέας ή ο ύποπτος φορέας του λοιµώδους νοσήµατος (Ζ22.-) 

ορισµένες εντοπισµένες λοιµώξεις - βλέπε κεφάλαια που αφορούν τα συστήµατα του οργανισµού 

λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία [εκτός του 

µαιευτικού τετάνου] (098.-). 

λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που αφορούν ειδικά την περιγεννητική περίοδο [εκτός του νεογνικού 

τετάνου, της συγγενούς σύφιλης, της περιγεννητικής γονοκοκκικής λοίµωξης και της  περιγεννητικής 

νόσου από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]] (Ρ35-Ρ39) 

γρίπη και άλλες οξείες αναπνευστικές λοιµώξεις (J00-J22) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

A00-A09  Λοιµώδη νοσήµατα του εντέρου 

A15-A19  Φυµατίωση 

A20-A28  Ορισµένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι 

A30-A49  Άλλα βακτηριακά νοσήµατα 

A50-A64  Λοιµώξεις που µεταδίδονται κυρίως µε τη σεξουαλική οδό 

A65-A69  Άλλα νοσήµατα από σπειροχαίτες 

A70-A74  Άλλα νοσήµατα που προκαλούνται από χλαµύδια 

A75-A79  Ρικετσιώσεις 

A80-A89  Ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

A90-A99  Ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε αρθρόποδα και ιογενείς αιµορραγικοί πυρετοί 

B00-B09  Ιογενείς λοιµώξεις χαρακτηριζόμενες από βλάβες του δέρµατος και των βλεννογόνων 

B15-B19  Ιογενής ηπατίτιδα 

B20-B24  Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

B25-B34  Άλλα ιογενή νοσήµατα 

B35-B49  Μυκητιάσεις 

B50-B64  Πρωτοζωϊκές λοιµώξεις 

B65-B83  Ελµινθιάσεις 

B85-B89  Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις 

B90-B94  ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων 

B95-B98  Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιµογόνοι παράγοντες 

B99-B99  Άλλα λοιµώδη νοσήµατα 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

B95.-! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] και σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα 

που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B96.-! Άλλοι καθορισµένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε 

άλλα κεφάλαια 

B97.-! Ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B98.-! Άλλοι καθορισµένοι λοιµογόνοι παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε 

άλλα κεφάλαια
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Λοιµώδη νοσήµατα του εντέρου 
 

(A00-A09) 

A00.- Χολέρα 

A00.0 1, βιότυπο cholerae 

Κλασική χολέρα 

A00.1 1, βιότυπο eltor 

Χολέρα eltor 

A00.9 Χολέρα, µη καθορισµένη 

A01.- Τυφοειδής και παρατυφοειδής πυρετός 

A01.0 [Κοιλιακός τύφος] 

Λοίµωξη που οφείλεται στη σαλµονέλλα του τύφου [Salmonella typhi] 

Τυφοειδής πυρετός 

A01.1   Παρατυφοειδής πυρετός A 

A01.2   Παρατυφοειδής πυρετός B 

A01.3     Παρατυφοειδής πυρετός C 

A01.4 Παρατυφοειδής πυρετός, µη καθορισµένος 

Λοίµωξη που οφείλεται στη σαλµονέλλα του παράτυφου [Salmonella paratyphi] ΜΚΑ 

A02.- Άλλες λοιµώξεις από σαλµονέλλα 

Περιλαµβ.: λοίµωξη ή τροφική δηλητηρίαση που οφείλεται σε οποιοδήποτε είδος σαλµονέλλας εκτός της 

σαλµονέλλας του τύφου [S.typhi] και του παράτυφου [S.paratyphi] 

A02.0 Σαλµονέλλωση 

Εντερίτιδα από σαλµονέλλα 

A02.1 Σηψαιµία από σαλµονέλλα 

A02.2 Εντοπισµένες λοιµώξεις από σαλµονέλλα 

Αρθρίτιδα+ (M01.3-*) 

Μηνιγγίτιδα+ (G01*) 

Οστεοµυελίτιδα+ (M90.2-*) από σαλµονέλλα 

Πνευµονία+ (J17.0*) 

∆ιάµεση σωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.0*) 

A02.8 Άλλες καθορισµένες λοιµώξεις από σαλµονέλλα 

A02.9 Λοίµωξη από σαλµονέλλα, µη καθορισµένη 

A03.- Σιγκέλλωση 

A03.0 Σιγκέλλωση από σιγκέλλα της δυσεντερίας [Shigella dysenteriae] 

Σιγκέλλωση οµάδας A [δυσεντερία Shiga-Kruse] 

A03.1 Σιγκέλλωση από Shigella flexneri 

Σιγκέλλωση οµάδας B 

A03.2 Σιγκέλλωση από Shigella boydii 

Σιγκέλλωση οµάδας C 

A03.3 Σιγκέλλωση από Shigella sonnei 

Σιγκέλλωση οµάδας D 

A03.8 Άλλη σιγκέλλωση 
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A03.9 Σιγκέλλωση, µη καθορισµένη 

∆υσεντερία που οφείλεται σε βάκιλλο ΜΚΑ 

A04.- Άλλες βακτηριακές εντερικές λοιµώξεις 

Εξαιρ.: τροφικές δηλητηριάσεις που ταξινοµούνται αλλού (Α05.-) 

φυµατιώδης εντερίτιδα (A18.3) 

A04.0 Εντερίτιδα από εντεροπαθογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

A04.1 Εντερίτιδα από εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

A04.2 Εντερίτιδα από εντεροδιεισδυτικό κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

A04.3 Εντερίτιδα από εντεροαιµορραγικό κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

A04.4 Άλλες εντερίτιδες από κολοβακτηρίδια 

Εντερίτιδα από κολοβακτηρίδιο ΜΚΑ 

A04.5 Εντερίτιδα από καµπυλοβακτηρίδιο 

A04.6 Εντερίτιδα από Yersinia enterecolitica 

Εξαιρ.: εξωεντερική υερσινίωση (A28.2) 

A04.7 Εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile 

Τροφική δηλητηρίαση από Clostridium difficile 

Ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα 

A04.8 Άλλες καθορισµένες βακτηριακές εντερικές λοιµώξεις 

A04.9 Βακτηριακή εντερική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Βακτηριδιακή εντερίτιδα ΜΚΑ 

A05.- Άλλες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: λοίµωξη από κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] (A04.0- A04.4) 

τροφική δηλητηρίαση ή λοίµωξη από Clostridium difficile (A04.7) 

τροφική δηλητηρίαση ή λοίµωξη από σαλµονέλλα (A02.-) 

λιστερίωση (A32.-) 

τοξική δράση επιβλαβών τροφίµων (T61-T62) 

A05.0 Τροφική σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση 

A05.1 Αλλαντίαση 

Κλασική τροφική δηλητηρίαση από Clostridium botulinum 

A05.2 Τροφική δηλητηρίαση από Clostridium perfringens [Clostridium welchii] 

Νεκρωτική εντερίτιδα 

A05.3 Τροφική δηλητηρίαση από Vibrio parahaemolyticus 

A05.4 Τροφική δηλητηρίαση από Βacillus cereus 

A05.8 Άλλες καθορισµένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις 

A05.9 Βακτηριακή τροφική δηλητηρίαση, µη καθορισµένη 

A06.- Αµοιβάδωση 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από Entamoeba histolytica 

Εξαιρ.: άλλες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιµώξεις (A07.-) 

A06.0 Οξεία αµοιβαδική δυσεντερία 

Οξεία αµοιβάδωση  

Εντερική αµοιβάδωση ΜΚΑ 

A06.1 Χρόνια εντερική αµοιβάδωση 

A06.2 Αµοιβαδική µη δυσεντερική κολίτιδα 

A06.3 Αµοιβάδωµα του εντέρου 
Αµοιβάδωµα ΜΚΑ  

A06.4 Αµοιβαδικό ηπατικό απόστηµα 

Ηπατική αµοιβάδωση 
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A06.5+   Αµοιβαδικό πνευµονικό απόστηµα (J99.8*) 

Αµοιβαδικό απόστηµα του πνεύµονα (και του ήπατος) 

A06.6+   Αµοιβαδικό εγκεφαλικό απόστηµα (G07*) 

Αµοιβαδικό απόστηµα του εγκεφάλου (και του ήπατος) (και του πνεύµονα) 

A06.7 Αµοιβάδωση του δέρµατος 

A06.8 Αµοιβαδική λοίµωξη άλλων εντοπίσεων 

Σκωληκοειδίτιδα 

Βαλανίτιδα+ (N51.2*) αµοιβαδική 

A06.9 Αµοιβάδωση, µη καθορισµένη 

A07.- Άλλες πρωτοζωϊκές λοιµώξεις του εντέρου 

A07.0 Βαλαντιδίαση 

Βαλαντιδιακή δυσεντερία 

A07.1 Τζιαρντίαση [λαµβλίαση] 

A07.2 Κρυπτοσποριδίωση 

A07.3 Ισοσπόρωση 

Λοίµωξη από Isospora belli και Isospora hominis 

Εντερική κοκκιδίωση 

Ισοσπορίαση 

A07.8 Άλλες καθορισµένες πρωτοζωϊκές εντερικές λοιµώξεις 

Εντερική τριχοµονάδωση 

Σαρκοσποριδίωση 

Σαρκοκύστωση 

A07.9 Πρωτοζωϊκή εντερική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

∆ιάρροια 

∆υσεντερία πρωτοζωική 

Κολίτιδα 

∆ιάρροια από µαστιγοφόρα 

A08.- Ιογενείς και άλλες καθορισµένες εντερικές λοιµώξεις 

Εξαιρ.: γρίπη µε συµµετοχή της γαστρεντερικής οδού (J09, J10.8, J11.8) 

A08.0 Εντερίτιδα απο ροταϊούς 

A08.1 Οξεία γαστρεντεροπάθεια από παράγοντα Norwalk 

A08.2 Εντερίτιδα από αδενοϊό 

A08.3 Άλλη ιογενής εντερίτιδα 

A08.4 Ιογενής εντερική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Εντερίτιδα ΜΚΑ 

Γαστρεντερίτιδα ΜΚΑ ιογενής 

A08.5 Άλλες καθορισµένες εντερικές λοιµώξεις 

A09.- Άλλη και µη καθορισµένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα λοιµώδους και µη 

καθορισµένης προέλευσης 

Εξαιρ.: όσες οφείλονται σε βακτηριακούς, πρωτοζωϊκούς, ιογενείς και άλλους καθορισµένους λοιµογόνους 

παράγοντες (A00-A08) 

µη λοιµώδης διάρροια (K52.9) 

µη λοιµώδης νεογνική διάρροια (P78.3) 
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A09.0 Άλλη και µη καθορισµένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα λοιµώδους προέλευσης 

Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία χρησιµοποιείται επίσης, για άλλες και µη καθορισµένες γαστρεντερίτιδες και 

κολίτιδες, πιθανής λοιµώδους προέλευσης 

Καταρροϊκή, εντερική 

∆ιάρροια: 

• οξεία αιµατηρή 

• οξεία αιµορραγική 

• οξεία υδαρής 

• δυσεντερική 

• επιδηµική 

Λοιµώδης ή σηπτική: 

• εντερίτιδα 

• γαστρεντερίτιδα αιµορραγική ΜΚΑ 

• κολίτιδα 

Λοιµώδης διαρροϊκή νόσος ΜΚΑ 

A09.9 Άλλη και µη καθορισµένη γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα µη καθορισµένης προέλευσης 
 

 

 

 

Φυµατίωση 

 

(A15-A19) 

Περιλαµβ.:  λοιµώξεις από Mycobacterium tuberculosis και Mycobacterium bovis 

Εξαιρ.: συγγενής φυµατίωση (P37.0) 

δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης (B90.-) 

πνευµονοκονίωση που σχετίζεται µε τη φυµατίωση (J65) 

πνευµονική φυµατίωση επί πυριτίασης (J65) 

A15.- Φυµατίωση του αναπνευστικού συστήµατος, βακτηριολογικά, µε µεθόδους 

µοριακής βιολογίας ή ιστολογικά επιβεβαιωµένη 

A15.0 Φυµατίωση του πνεύµονα, επιβεβαιωµένη µε µικροσκοπική εξέταση πτυέλων µε ή χωρίς 

καλλιέργεια ή µεθόδους µοριακής βιολογίας 

Φυµατιώδης: 

• βρογχεκτασία επιβεβαιωµένη µε µικροσκοπική εξέταση 

• ίνωση του πνεύµονα πτυέλων µε ή χωρίς καλλιέργεια 

• πνευµονία ή µεθόδους µοριακής βιολογίας 

• πνευµοθώρακας 

A15.1 Φυµατίωση του πνεύµονα, επιβεβαιωµένη µόνο µε καλλιέργεια 

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωµένες µόνο µε καλλιέργεια 

A15.2 Φυµατίωση του πνεύµονα, επιβεβαιωµένη ιστολογικά 

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωµένες ιστολογικά 

A15.3 Φυµατίωση του πνεύµονα, επιβεβαιωµένη µε άλλα και µη καθορισµένα µέσα 

Καταστάσεις της κατηγορίας Α15.0, επιβεβαιωµένες, χωρίς να καθορίζεται ο τρόπος επιβεβαίωσης 

Καταστάσεις της κατηγορίας A15.0, επιβεβαιωµένες µόνο µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 
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A15.4 Φυµατίωση των ενδοθωρακικών λεµφαδένων, επιβεβαιωµένη βακτηριολογικά, 

ιστολογικά ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

Φυµατίωση των λεµφαδένων: 

• πυλαίων βακτηριολογικά, µε µεθόδους µοριακής βιολογίας ή 

ιστολογικά επιβεβαιωµένη 

• µεσοθωρακικών 

• τραχειοβρογχικών 

Εξαιρ.: η καθορισµένη ως πρωτοπαθής (A15.7) 

A15.5 Φυµατίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, επιβεβαιωµένη 

βακτηριολογικά, ιστολογικά ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

Φυµατίωση: 

• βρόγχων βακτηριολογικά, µε µεθόδους µοριακής βιολογίας ή 

ιστολογικά επιβεβαιωµένη 

• γλωττίδας 

• λάρυγγα 

• τραχείας 

A15.6 Φυµατιώδης πλευρίτιδα, επιβεβαιωµένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή µε µεθόδους 

µοριακής βιολογίας 

Φυµατιώδες εµπύηµα βακτηριολογικά, µε µεθόδους µοριακής βιολογίας ή  

Φυµατίωση του υπεζωκότα                                               ιστολογικά επιβεβαιωµένη(ο) 

Εξαιρ.: σε πρωτοπαθή φυµατίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωµένη βακτηριολογικά, ιστολογικά ή µε 

µεθόδους µοριακής βιολογίας (A15.7) 

A15.7 Πρωτοπαθής φυµατίωση του αναπνευστικού, επιβεβαιωµένη βακτηριολογικά, 

ιστολογικά  ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

A15.8 Άλλες µορφές φυµατίωσης του αναπνευστικού, επιβεβαιωµένες βακτηριολογικά, 

ιστολογικά ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

Φυµατίωση: 

• µεσοθωρακίου βακτηριολογικά, µε µεθόδους µοριακής βιολογίας ή  

• ρινός                   ιστολογικά επιβεβαιωµένη 

• παραρρινίων κόλπων [οποιουδήποτε] 

• ρινοφάρυγγα 

A15.9 Φυµατίωση του αναπνευστικού µη καθορισµένη, επιβεβαιωµένη βακτηριολογικά, 

ιστολογικά ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

A16.- Φυµατίωση του αναπνευστικού, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, 

ιστολογικά  ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας 

A16.0 Φυµατίωση του πνεύµονα, που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, ιστολογικά  ή µε 

µεθόδους µοριακής βιολογίας 

Φυµατιώδης: 

• βρογχεκτασία που δεν έχει επιβεβαιωθεί βακτηριολογικά, ιστολογικά ή 

• ίνωση των πνευµόνων                                             µεθόδους µοριακής βιολογίας 

• πνευµονία 

• πνευµοθώρακας 

A16.1 Φυµατίωση του πνεύµονα, χωρίς να  έχει γίνει βακτηριολογική, ιστολογική ή µε 

µεθόδους µοριακής βιολογίας εξέταση 

Καταστάσεις της κατηγορίας A16.0, χωρίς να έχει γίνει βακτηριολογική, ιστολογική ή µε µεθόδους µοριακής 

βιολογίας εξέταση 
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A16.2 Φυµατίωση του πνεύµονα, χωρίς να αναφέρεται βακτηριολογική, ιστολογική ή µε 

µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωση 

Φυµατίωση του πνεύµονα 

Φυµατιώδης: 

• βρογχεκτασία ΜΚΑ (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή µε 

• ίνωση των πνευµόνων                                                  µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης) 

• πνευµονία 

• πνευµοθώρακας 

A16.3 Φυµατίωση των ενδοθωρακικών λεµφαδένων, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, 

ιστολογικής ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Φυµατίωση των λεµφαδένων: 

• πυλαίων ΜΚΑ (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή µε 

• ενδοθωρακικών                                                            µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης) 

• µεσοθωρακικών 

• τραχειοβρογχικών 

Εξαιρ.: η καθορισµένη ως πρωτοπαθής (A16.7) 

A16.4 Φυµατίωση του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων, χωρίς στοιχεία 

βακτηριολογικής, ιστολογικής ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Φυµατίωση: 

• βρόγχων ΜΚΑ (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή µε 

• γλωττίδας                  µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης) 

• λάρυγγα 

• τραχείας 

A16.5 Φυµατιώδης πλευρίτιδα, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή µε µεθόδους 

µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Φυµατιώδες(ης) 

• εµπύηµα ΜΚΑ (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής ή µε 

• πλευρίτιδα                                                                    µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης) 

Φυµατίωση του υπεζωκότα 

Εξαιρ.: σε πρωτοπαθή φυµατίωση του αναπνευστικού (A16.7) 

A16.7 Πρωτοπαθής φυµατίωση του αναπνευστικού χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, 

ιστολογικής  ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Πρωτοπαθής(ές): 

• πνευµονική φυµατίωση ΜΚΑ 

• φυµατιώδες σύµπλεγµα 

A16.8 Άλλες µορφές φυµατίωσης του αναπνευστικού, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, 

ιστολογικής, ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Φυµατίωση: 

• µεσοθωρακίου ΜΚΑ (χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, ιστολογικής, ή µε 

• ρινός       µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης) 

• παραρρινίων κόλπων [οποιουδήποτε] 

• ρινοφάρυγγα 

A16.9 Φυµατίωση του αναπνευστικού µη καθορισµένη, χωρίς στοιχεία βακτηριολογικής, 

ιστολογικής  ή µε µεθόδους µοριακής βιολογίας επιβεβαίωσης 

Φυµατίωση ΜΚΑ 

Φυµατίωση του αναπνευστικού ΜΚΑ 
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A17.-+ Φυµατίωση του νευρικού συστήµατος 

A17.0+   Φυµατιώδης µηνιγγίτιδα (G01*) 

Φυµατιώδης λεπτοµηνιγγίτιδα 

Φυµατίωση των µηνίγγων (εγκεφαλικών) (νωτιαίων) 

A17.1+   Μηνιγγικό φυµάτωµα (G07*) 

Φυµάτωµα των µηνίγγων 

A17.8+   Άλλες µορφές φυµατίωσης του νευρικού συστήµατος 

Φυµατιώδης(ες): 

• απόστηµα του εγκεφάλου (G07*) 

• µηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0* ) 

• µυελίτιδα (G05.0* ) 

• πολυνευροπάθεια (G63.0* ) 

Φυµάτωµα του εγκεφάλου (G07*) 

Φυµατίωση νωτιαίου µυελού 

(G07*) 

A17.9+   Φυµατίωση του νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη (G99.8*) 

A18.- Φυµατίωση άλλων οργάνων 

A18.0+   Φυµατίωση των οστών και των αρθρώσεων 

Φυµατιώδης: 

• αρθρίτιδα (M01.1-*) 

• νέκρωση του οστού (M90.0-*) 

• µαστοειδίτιδα (H75.0*) 

• οστεοµυελίτιδα (M90.0-*) 

• οστεΐτιδα (M90.0-*) 

• υµενίτιδα (M68.0-*) 

• τενοντοϋµενίτιδα (M68.0-*) 

Φυµατίωση: 

• ισχίου (M01.15*) 

• γόνατος (M01.16*) 

• σπονδυλικής στήλης (M49.0-*) 

A18.1 Φυµατίωση του ουρογεννητικού συστήµατος 

Φυµατίωση: 

• τραχήλου της µήτρας+ (N74.0*) 

• ουροδόχου κύστης+ (N33.0*) 

• ανδρικών γεννητικών οργάνων+ (N51.-*) 

• νεφρού+ (N29.1*) 

• ουρητήρα+ (N29.1*) 

Φυµατιώδης πυελική φλεγµονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.1*) 

A18.2 Φυµατιώδης περιφερική λεµφαδενοπάθεια 

Φυµατιώδης λεµφαδενίτιδα 

Εξαιρ.: φυµατιώδης τραχειοβρογχική αδενοπάθεια (A15.4, A16.3) 

φυµατίωση των λεµφαδένων: 

• ενδοθωρακικών (A15.4, A16.3) 

• µεσεντερίων και οπισθοπεριτοναϊκών (A18.3) 
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A18.3 Φυµατίωση του εντέρου, του περιτοναίου και των µεσεντέριων λεµφαδένων 

Φυµατιώδης: 

• ασκίτης 

• εντερίτιδα+ (K93.0*) 

• περιτονίτιδα+ (K67.3*) 

Φυµατίωση (του) (των): 

• πρωκτού και του ορθού+ (K93.0*) 

• εντέρου (παχέος) (λεπτού)+ (K93.0*) 

• οπισθοπεριτοναϊκών (λεµφαδένων) 

A18.4 Φυµατίωση του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Λύκος: 

• διαβρωτικός 

• κοινός: 

• του βλεφάρου+ (H03.1*) 

• ΜΚΑ 

Χοιραδικό δέρµα 

Ερύθηµα σκληρό, φυµατιώδες 

Εξαιρ.: ερυθηµατώδης λύκος (L93.-*) 

συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (M32.-*) 

A18.5 Φυµατίωση του οφθαλµού 

Φυµατιώδης: 

• χοριοαµφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*) 

• επισκληρίτιδα+ (H19.0*) 

• διάµεση κερατίτιδα+ (H19.2*) 

• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

• κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάµεση) (φλυκταινώδης)+ (H19.2*) 

Εξαιρ.: κοινός λύκος του βλεφάρου (A18.4) 

A18.6 Φυµατίωση του ωτός 

Φυµατιώδης µέση ωτίτιδα+ (H67.0*) 

Εξαιρ.: φυµατιώδης µαστοειδίτιδα (A18.0+) 

A18.7+   Φυµατίωση των επινεφριδίων (Ε35.1*) 

Νόσος του Addison, φυµατιώδης 

A18.8 Φυµατίωση άλλων καθορισµένων οργάνων 

Φυµατιώδης εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*) 

Φυµατίωση: 

• ενδοκαρδίου+ (I39.8*) 

• µυοκαρδίου+ (I41.0*) 

• οισοφάγου+ (K23.0*) 

• περικαρδίου+ (I32.0*) 

• θυρεοειδή αδένα+ (E35.0*) 

A19.- Κεγχροειδής φυµατίωση 

Περιλαµβ.:  φυµατιώδης πολυορογονίτιδα 

φυµατίωση: 

• διάχυτη 

• γενικευµένη 

A19.0 Οξεία κεγχροειδής φυµατίωση µονήρους καθορισµένης εντόπισης 

A19.1 Οξεία κεγχροειδής φυµατίωση πολλαπλών εντοπίσεων 

A19.2 Οξεία κεγχροειδής φυµατίωση, µη καθορισµένη 

A19.8 Άλλη κεγχροειδής φυµατίωση 

A19.9 Κεγχροειδής φυµατίωση, µη καθορισµένη 
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Ορισµένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι 
 

(A20-A28) 

A20.- Πανώλη 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από Yersinia pestis 

A20.0 Βουβωνική πανώλη 

A20.1 ∆ερµατική πανώλη 

A20.2 Πνευµονική πανώλη 

A20.3 Μηνιγγίτιδα από πανώλη 

A20.7 Σηψαιµική πανώλη 

A20.8 Άλλες µορφές πανώλης 

Εκτρωτική πανώλη 

Ασυµπτωµατική πανώλη 

Ελάσσων πανώλη 

A20.9 Πανώλη, µη καθορισµένη 

A21.- Τουλαραιµία 

Περιλαµβ.:   πυρετός από κουνέλι 

πυρετός από τη µύγα του ελαφιού 

λοίµωξη από Francisella tularensis 

A21.0 Ελκοαδενική τουλαραιµία 

A21.1 Οφθαλµοαδενική τουλαραιµία 

A21.2 Πνευµονική τουλαραιµία 

A21.3 Γαστρεντερική τουλαραιµία 

Κοιλιακή τουλαραιµία 

A21.7 Γενικευµένη τουλαραιµία 

A21.8 Άλλες µορφές τουλαραιµίας 

A21.9 Τουλαραιµία, µη καθορισµένη 

A22.- Άνθρακας 
Περιλαµβ.:  λοίµωξη από Bacillus anthracis 

A22.0 ∆ερµατικός άνθρακας 

Ψευδάνθρακας 

Κακοήθης φλύκταινα 

A22.1 Πνευµονικός άνθρακας 

Νόσος των διαλογέων µαλλιού 

Άνθρακας από εισπνοή 

A22.2 Γαστρεντερικός άνθρακας 

A22.7 Σηψαιµία από άνθρακα 

A22.8 Άλλες µορφές άνθρακα 

Μηνιγγίτιδα από άνθρακα+ (G01*) 

A22.9 Άνθρακας, µη καθορισµένος 
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A23.- Βρουκέλλωση 

Περιλαµβ.:   πυρετός της Μάλτας 

πυρετός της Μεσογείου 

κυµατοειδής πυρετός 

A23.0 Βρουκέλλωση από Brucella melitensis 

Πυρετός της Μάλτας 

A23.1 Βρουκέλλωση από Brucella abortus 

Νόσος του Bang 

Σύνδροµο Bang 

A23.2 Βρουκέλλωση  από Brucella suis 

Βρουκέλλωση των χοίρων 

A23.3 Βρουκέλωση από Brucella canis 

A23.8 Άλλη βρουκέλλωση 

A23.9 Βρουκέλλωση, µη καθορισµένη 

A24.- Μάλη και µελιοείδωση 

A24.0 Μάλη 

Λοίµωξη από Burkholderia mallei 

Λοίµωξη από Pseudomonas mallei 

Malleus 

A24.1 Οξεία ή κεραυνοβόλος µελιοείδωση 

Μελιοείδωση: 

• πνευµονική 

• σηψαιµική 

A24.2 Υποξεία ή χρόνια µελιοείδωση 

A24.3 Άλλη µελιοείδωση 

A24.4 Μελιοείδωση, µη καθορισµένη 

Λοίµωξη από Burkholderia mallei ΜΚΑ 

Λοίµωξη από Pseudomonas pseudomallei ΜΚΑ 

Νόσος του Whitmore 

A25.- Πυρετός από δήγµα επίµυος 

A25.0 Σπειρίλλωση 

Sodoku 

A25.1 Στρεπτοβακίλλωση 

Επιδηµικό αρθριτικό ερύθηµα 

Πυρετός του Haverhill 

Πυρετός από στρεπτοβάκιλλο από δήγµα επίµυος 

A25.9 Πυρετός από δήγµα επίµυος, µη καθορισµένος 

A26.- Ερυσιπελοειδές 

A26.0 ∆ερµατικό ερυσιπελοειδές 

Μεταναστευτικό ερύθηµα 

Ερυσίπελας των χοίρων 

A26.7 Σηψαιµία από Erysipelothrix 

A26.8 Άλλες µορφές ερυσιπελοειδούς 

A26.9 Ερυσιπελοειδές, µη καθορισµένο 

A27.- Λεπτοσπείρωση 
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A27.0 Ικτεροαιµορραγική λεπτοσπείρωση [νόσος του Weil] 

Λεπτοσπείρωση από Leptospira interrogans ικετροαιµορραγικού ορότυπου 

A27.8 Άλλες µορφές λεπτοσπείρωσης 

A27.9 Λεπτοσπείρωση, µη καθορισµένη 

A28.- Άλλες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

A28.0 Παστερέλλωση 

A28.1 Νόσος από αµυχές γάτας [εξ ονύχων γαλής] 

Πυρετός από αµυχές γάτας [εξ ονύχων γαλής] 

A28.2 Εξωεντερική υερσινίωση 

Εξαιρ.: εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica (A04.6) 

πανώλης (A20.-*) 

A28.8 Άλλες καθορισµένες βακτηριακές ζωοανθρωπονόσοι, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

A28.9 Βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος, µη καθορισµένη 

 

 

 

Άλλα βακτηριακά νοσήµατα 

 

(A30-A49) 

A30.- Λέπρα [νόσος του Hansen] 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από Mycobacterium leprae 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της λέπρας (B92) 

A30.0 Ακαθόριστη λέπρα 

Λέπρα Ι 

A30.1 Φυµατιώδης λέπρα 

Λέπρα ΤΤ 

A30.2 Οριακή φυµατιώδης λέπρα 

Λέπρα BΤ 

A30.3 Οριακή λέπρα 

Λέπρα BB 

A30.4 Οριακή λεπρωµατώδης λέπρα 

Λέπρα BL 

A30.5 Λεπρωµατώδης λέπρα 

Λέπρα LL 

A30.8 Άλλες µορφές λέπρας 

A30.9 Λέπρα, µη καθορισµένη 

A31.- Λοίµωξη από άλλα µυκοβακτηρίδια 

Εξαιρ.: λέπρα (A30.-) 

φυµατίωση (A15-A19) 

A31.0 Πνευµονική λοίµωξη από άλλα µυκοβακτηρίδια 

Λοίµωξη από µυκοβακτηρίδιο [mycobacterium]: 

• avium 

• intracellulare [βάκιλλος του Battey] 

• kansasii 
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A33 

A34 

A35 

A31.1 ∆ερµατική λοίµωξη από άλλα µυκοβακτηρίδια 

Λοίµωξη που οφείλεται στο µυκοβακτηρίδιο [mycobacterium]: 

• marinum [κοκκίωµα της πισίνας] 

• ulcerans [έλκος Buruli] 

A31.8- Άλλες µυκοβακτηριδιακές λοιµώξεις 

A31.80 ∆ιάχυτη λοίµωξη από άτυπο µυκοβακτηρίδιο 

Σηµειώσεις: Το παθογόνο ανιχνεύεται σε τουλάχιστον ένα ανατοµικό διαµέρισµα 

A31.88 Άλλες µυκοβακτηριδιακές λοιµώξεις 

A31.9 Μυκοβακτηριδιακή λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Λοίµωξη από άτυπο µυκοβακτηρίδιο ΜΚΑ 

Μυκοβακτηριδίωση ΜΚΑ 

A32.- Λιστερίωση 

Περιλαµβ.:  τροφιµογενής λοίµωξη από λιστέρια 

Εξαιρ.: νεογνική (διάχυτη) λιστερίωση (P37.2) 

A32.0 ∆ερµατική λιστερίωση 

A32.1+   Μηνιγγίτιδα και µηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια 

• Μηνιγγίτιδα (G01*) λιστεριακή 

• Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*) 

A32.7 Σηψαιµία από λιστέρια 

A32.8 Άλλες µορφές λιστερίωσης 

Λιστεριακή ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*) 

Οφθαλµοαδενική λιστερίωση 

Λιστεριακή εγκεφαλική αρτηρίτιδα+ (I68.1*) 

A32.9 Λιστερίωση, µη καθορισµένη 

Τέτανος νεογνικός 

Τέτανος  µαιευτικός 

Άλλα είδη τετάνου 

Περιλαµβ.:   τέτανος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: τέτανος: 

• νεογνικός (A33) 

• µαιευτικός (A34) 

A36.- ∆ιφθερίτιδα 

A36.0 Φαρυγγική διφθερίτιδα 

∆ιφθεριτική µεµβρανώδης κυνάγχη 

Αµυγδαλική  διφθερίτιδα 

A36.1 Ρινοφαρυγγική διφθερίτιδα 

A36.2 Λαρυγγική διφθερίτιδα 

∆ιφθεριτική λαρυγγοτραχειΐτιδα 

A36.3 ∆ερµατική διφθερίτιδα 

Εξαιρ.: ερύθρασµα (L08.1) 

A36.8 Άλλες µορφές διφθερίτιδας 

∆ιφθεριτική: 

• επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) 

• µυοκαρδίτιδα+ (I41.0*) 

• πολυνευρίτιδα+ (G63.0*) 

A36.9 ∆ιφθερίτιδα, µη καθορισµένη 
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A37.- Κοκκύτης 

A37.0 Κοκκύτης από µπορντετέλλα του κοκκύτη [Bordetella pertussis] 

A37.1 Κοκκύτης από µπορντετέλλα του παρακοκκύτη [Βordetella parapertussis] 

A37.8 Κοκκύτης από άλλα είδη µπορντετέλλας [Bordetella] 

A37.9 Κοκκύτης, µη καθορισµένος 

A38 Οστρακιά 

Περιλαµβ.:  σκαρλατίνα 

Εξαιρ.: στρεπτοκοκκική κυνάγχη (J02.0) 

A39.- Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίµωξη 

A39.0+   Μηνιγγιτιδοκοκκική µηνιγγίτιδα (G01*) 

A39.1+   Σύνδροµο Waterhouse-Friederichsen (Ε35.1*) 

Μηνιγγιτιδοκοκκική αιµορραγική επινεφρίτιδα 

Μηνιγγιτιδοκκική σηψαιµία µε αιµορραγική επινεφρίτιδα 

A39.2 Οξεία µηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιµία 

A39.3 Χρονία µηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιµία 

A39.4 Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιµία, µη καθορισµένη 

Μηνιγγιτιδοκοκκική βακτηριαιµία ΜΚΑ 

A39.5+   Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδιοπάθεια 

Ενδοκαρδίτιδα (I39.8*) 

Καρδίτιδα ΜΚΑ (I52.0*) 

Μυοκαρδίτιδα (I41.0*) µηνιγγιτιδοκοκκική 

Περικαρδίτιδα (I32.0*) 

A39.8 Άλλες µηνιγγιτιδοκοκκικές λοιµώξεις 

Μεταµηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα+ (M03.0-*) 

Αρθρίτιδα+ (M01.0-*) 

Εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) 

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) µηνιγγιτιδοκοκκική 

Οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*) 

A39.9 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Μηνιγγιτιδόκοκκική νόσος ΜΚΑ 

A40.- Στρεπτοκοκκική σηψαιµία 
Σε περίπτωση σήψης ως επιπλοκή µετά από µετάγγιση, ενδοφλέβια ή άλλη έγχυση, άλλη επεµβατική πράξη ή 

εµβολιασµό, να ληφθούν υπόψιν και οι κωδικοί Τ80.2, Τ81.4 και Τ88.0. 

Για την κωδικοποίηση σηπτικής καταπληξίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2). 

Για τη χρήση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας συµβουλευτείτε τις γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες κωδικοποίησης νόσων. 

Εξαιρ.: νεογνική (P36.0- P36.1) 

µετά από αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O03-O07, O08.0) 

επιλόχεια (O85) 

κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 

A40.0 Σηψαιµία από στρεπτόκοκκο [Streptococcus], οµάδας A 

A40.1 Σηψαιµία από στρεπτόκοκκο [Streptococcus], οµάδας B 

A40.2 Σηψαιµία από στρεπτόκοκκο [Streptococcus], οµάδας D 

A40.3 Σηψαιµία από πνευµονιόκοκκο [Streptococcus pneumoniae] 

Πνευµονιοκοκκική  σηψαιµία 

A40.8 Άλλη στρεπτοκοκκική σηψαιµία 
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A40.9 Στρεπτοκοκκική σηψαιµία, µη καθορισµένη 

A41.- Άλλες µορφές σηψαιµίας 
Σε περίπτωση σήψης ως επιπλοκή µετά από µετάγγιση, ενδοφλέβια ή άλλη έγχυση, άλλη επεµβατική πράξη ή 

εµβολιασµό, να ληφθούν υπόψιν και οι κωδικοί Τ80.2, Τ81.4 και Τ88.0. 

Για την κωδικοποίηση σηπτικής καταπληξίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2). 

Για τη χρήση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας συµβουλευτείτε τις γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες κωδικοποίησης νόσων. 

Εξαιρ.: βακτηριαιµία ΜΚΑ (A49.9) 

µετά από αποβολή ή έκτοπη ή µύλη κύηση (O03-O07, O08.0) 

σηψαιµία (που οφείλεται σε): 

• ακτινοµυκητιασική (A42.7) 

• νεογνική (P36.-) 

• καντιντιασική (B37.7) 

• Erysipelothrix (A26.7) 

• εξωεντερική υερσίνωση (A28.2) 

• γονοκοκκική (A54.8) 

• ερπητική (B00.7) 

• λιστέρια (A32.7) 

• µελιοείδωση (A24.1) 

• µηνιγγιτιδοκοκκική (A39.2-A39.4) 

• άνθρακα (A22.7) 

• πανώλη (A20.7) 

• επιλόχεια (O85) 

• στρεπτοκοκκική (A40.-) 

• τουλαραιµία (A21.7) 

σύνδροµο τοξικής καταπληξίας (A48.3) 

κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 

A41.0 Σηψαιµία από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [Staphylococcus aureus] 

A41.1 Σηψαιµία από άλλο καθορισµένο σταφυλόκοκκο 

Σηψαιµία από σταφυλόκοκκο αρνητικό στην κοαγκουλάση 

A41.2 Σηψαιµία από µη καθορισµένο σταφυλόκοκκο 

A41.3 Σηψαιµία από αιµόφιλο ινφλουέντζας [H. influenzae] 

A41.4 Σηψαιµία από αναερόβια βακτήρια 

Εξαιρ.: αεριογόνος γάγγραινα (A48.0) 

A41.5- Σηψαιµία από άλλους gram- αρνητικούς µικροοργανισµούς 

Σηψαιµία από gram-αρνητικά ΜΚΑ 

A41.51 Escherichia coli [E.coli] 

A41.52 Ψευδοµονάδα 

A41.58 Άλλοι gram-αρνητικοί µικροοργανισµοί 

A41.8 Άλλες καθορισµένες µορφές σηψαιµίας 

A41.9 Σηψαιµία, µη καθορισµένη 

A42.- Ακτινοµυκητίαση 

Εξαιρ.: ακτινοµυκήτωµα (B47.1) 

A42.0   Πνευµονική ακτινοµυκητίαση 

A42.1     Κοιλιακή ακτινοµυκητίαση 

A42.2 Τραχηλοπροσωπική ακτινοµυκητίαση 

A42.7 Σηψαιµία από ακτινοµύκητα  

A42.8 Άλλες µορφές ακτινοµυκητίασης 

A42.9 Ακτινοµυκητίαση, µη καθορισµένη 
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A43.- Νοκαρδίωση 

A43.0 Πνευµονική νοκαρδίωση 

A43.1 ∆ερµατική νοκαρδίωση 

A43.8 Άλλες µορφές νοκαρδίωσης 

A43.9 Νοκαρδίωση, µη καθορισµένη 

A44.- Μπαρτονέλλωση 

A44.0 Συστηµατική µπαρτονέλλωση 

Πυρετός Οroya 

A44.1 ∆ερµατική και βλενογοννοδερµατική µπαρτονέλλωση 

Περουβιανή ακροχορδόνωση 

A44.8 Άλλες µορφές µπαρτονέλλωσης 

A44.9 Μπαρτονέλλωση, µη καθορισµένη 

A46 Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα] 
Εξαιρ.:         µετά τον τοκετό ή επιλόχειο ερυσίπελας (O86.8) 

A48.- Άλλα βακτηριακά νοσήµατα που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.:         ακτινοµυκήτωµα (B47.1) 

A48.0 Αεριογόνος γάγγραινα 

• Μυονέκρωση 

• Κυτταρίτιδα κλωστηριδιακή 

A48.1 Νόσος των Λεγεωναρίων 

Λεγιονέλλωση µε πνευµονία 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

A48.2 Εξωπνευµονική νόσος των Λεγεωναρίων [Πυρετός Pontiac] 

A48.3 Σύνδροµο τοξικής καταπληξίας 

Εξαιρ.:         ενδοτοξική καταπληξία ΜΚΑ (R57.8) 

σηψαιµία ΜΚΑ (A41.9) 

A48.4 Πορφυρικός πυρετός της Βραζιλίας 

Συστηµατική λοίµωξη από Haemophilus aegyptius 

A48.8 Άλλα καθορισµένα βακτηριακά νοσήµατα 

A49.- Βακτηριακή λοίµωξη µη καθορισµένης εντόπισης 

Εξαιρ.:        βακτήρια ως αιτιολογικοί παράγοντες νόσων που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια (B95-B96) 

χλαµυδιακή λοίµωξη ΜΚΑ (A74.9) 

µηνιγγιτιδοκοκκική λοίµωξη ΜΚΑ (A39.9) 

ρικετσίωση ΜΚΑ (A79.9) 

σπειροχαίτωση ΜΚΑ (A69.9) 

A49.0 Σταφυλοκοκκική λοίµωξη, µη καθορισµένης εντόπισης 

A49.1 Στρεπτοκοκκική λοίµωξη, µη καθορισµένης εντόπισης 

A49.2 Λοίµωξη από αιµόφιλο ινφλουέντζας [H. influenzae], µη καθορισµένης εντόπισης 

A49.3 Λοίµωξη από µυκόπλασµα, µη καθορισµένης εντόπισης 

A49.8 Άλλες βακτηριακές λοιµώξεις µη καθορισµένης εντόπισης 

A49.9 Βακτηριακή λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Βακτηριαιµία ΜΚΑ 
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Λοιµώξεις που µεταδίδονται κυρίως µε τη σεξουαλική οδό 

 

(A50-A64) 

Εξαιρ.: νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) 

νόσος Reiter (Μ02.3-) 

µη ειδική και µη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (Ν34.1) 

A50.- Συγγενής σύφιλη 

A50.0 Πρώιµη συγγενής σύφιλη, συµπτωµατική 

Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως πρώιµη ή εκδηλώνεται εντός δύο ετών 

µετά τη γέννηση. 

Πρώιµη συγγενής σύφιλη: 

• δερµατική 

• βλεννογονοδερµατική 

• σπλαγχνική 

Πρώιµη συγγενής συφιλιδική: 

• οφθαλµοπάθεια 

• λαρυγγίτιδα 

• οστεοχονδροπάθεια 

• φαρυγγίτιδα 

• πνευµονία 

• ρινίτιδα 

A50.1 Πρώιµη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα 

Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, µε θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιµασία 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού, εντός δύο ετών µετά τη γέννηση. 

A50.2 Πρώιµη συγγενής σύφιλη, µη καθορισµένη 

Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ, εντός δύο ετών µετά τη γέννηση 

A50.3 Όψιµη συγγενής συφιλιδική οφθαλµοπάθεια 

Όψιµη συγγενής συφιλιδική: 

• οφθαλµοπάθεια, που δεν ταξινοµείται αλλού+ (H58.8* ) 

• διάµεση κερατίτιδα+ (H19.2* ) 

Εξαιρ.: τριάδα του Hutchinson (A50.5) 

A50.4 Όψιµη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη] 

Νεανική παραλυτική άνοια 

Νεανική: 

• προοδευτική παράλυση 

• νωτιαία φθίση 

• παραλυτική νευροσύφιλη από νωτιαία φθίση 

Όψιµη συγγενής συφιλιδική: 

• εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) 

• µηνιγγίτιδα+ (G01*) 

• πολυνευροπάθεια+ (G63.0*) 

Για την κωδικοποίηση οποιασδήποτε συσχετιζόµενης ψυχικής διαταραχής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.: τριάδα του Hutchinson (A50.5) 
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A50.5 Άλλη όψιµη συγγενής σύφιλη, συµπτωµατική 

Οποιαδήποτε συγγενής συφιλιδική κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως όψιµη ή εκδηλώνεται δύο ή 

περισσότερα χρόνια µετά τη γέννηση. 

Αρθρώσεις του Clutton+ (M03.1-*) 

Του Hutchinson: 

• τριάδα 

• οδόντες 

Όψιµη συγγενής σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήµατος+ (I98.0*) 

Όψιµη συγγενής συφιλιδική: 

• αρθροπάθεια+ (M03.1-*) 

• οστεοχονδροπάθεια+ (M90.2-*) 

Συφιλιδική εφιππιοειδής ρίνα 

A50.6 Όψιµη συγγενής σύφιλη, λανθάνουσα 

Συγγενής σύφιλη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, µε θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιµασία 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού, δύο ή περισσότερα χρόνια µετά τη γέννηση. 

A50.7 Όψιµη συγγενής σύφιλη, µη καθορισµένη 

Συγγενής σύφιλη ΜΚΑ δύο ή περισσότερα χρόνια µετά τη γέννηση. 

Όψιµη συγγενής σύφιλη ΜΚΑ 

A50.9 Συγγενής σύφιλη, µη καθορισµένη 

A51.- Πρώιµη σύφιλη 

A51.0 Πρωτογενής σύφιλη των γεννητικών οργάνων 

Συφιλιδικό µαλακό έλκος ΜΚΑ 

A51.1 Πρωτογενής σύφιλη του πρωκτού 

A51.2 Πρωτογενής σύφιλη άλλων εντοπίσεων 

A51.3 ∆ευτερογενής σύφιλη του δέρµατος και των βλεννογόνων 

Πλατέα κονδυλώµατα 

Συφιλιδική: 

• αλωπεκία+ (L99.8*) 

• λευκοδερµία+ (L99.8*) 

• πλάκα του βλεννογόνου 

A51.4 Άλλη δευτερογενής σύφιλη 

∆ευτερογενής συφιλιδική: 

• οφθαλµοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*) 

• πυελική φλεγµονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*) 

• ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

• λεµφαδενοπάθεια 

• µηνιγγίτιδα+ (G01*) 

• µυοσίτιδα+ (M63.0-*) 

• περιοστίτιδα+ (M90.1-*) 

A51.5 Πρώιµη σύφιλη, λανθάνουσα 

Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, µε θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιµασία 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εµφανίζεται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των δύο ετών µετά τη λοίµωξη. 

A51.9 Πρώιµη σύφιλη, µη καθορισµένη 

A52.- Όψιµη σύφιλη 
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A52.0+   Καρδιαγγειακή σύφιλη 

Σύφιλη του καρδιαγγειακού συστήµατος ΜΚΑ (I98.0* ) 

Συφιλιδική(ό): 

• ανεύρυσµα αορτής (I79.0*) 

• αορτική ανεπάρκεια (I39.1*) 

• αορτίτιδα (I79.1*) 

• ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I39.8*) 

• µυοκαρδίτιδα (I41.0*) 

• περικαρδίτιδα (I32.0*) 

• ανεπάρκεια πνευµονικής βαλβίδας (I39.3*) 

• αρτηρίτιδα, εγκεφαλικών αγγείων (I68.1*) 

A52.1 Συµπτωµατική νευροσύφιλη 

Αρθροπάθεια του Charcot+ (M14.6*) 

Όψιµη συφιλιδική: 

• εγκεφαλίτιδα+ (G05.0*) 

• µηνιγγίτιδα+ (G01*) 

• ακουστική νευρίτιδα+ (H94.0*) 

• οπτική ατροφία+ (H48.0*) 

• πολυνευροπάθεια+ (G63.0*) 

• οπισθοβολβική νευρίτιδα+ (H48.1*) 

Συφιλιδικός παρκινσονισµός+ (G22*) 

Νωτιαία φθίση 

A52.2 Ασυµπτωµατική νευροσύφιλη 

A52.3 Νευροσύφιλη, µη καθορισµένη 

Κοµµίωµα (συφιλιδικό) 

Σύφιλη (όψιµη) του κεντρικού νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 

Συφίλωµα 

A52.7 Άλλη συµπτωµατική όψιµη σύφιλη 

Σπειραµατοπάθεια της σύφιλης+ (N08.0* ) 

Κοµµίωµα (συφιλιδικό) οποιασδήποτε εντόπισης, εκτός αυτών που ταξινοµούνται 

στις κατηγορίες A52.0-A52.4 

Όψιµη ή τριτογενής σύφιλη 

Όψιµη συφιλιδική: 

• οφθαλµοπάθεια ΜΤΑ+ (H58.8*) 

• θυλακίτιδα+ (M73.1*) 

• χοριοαµφιβληστροειδίτιδα+ (H32.0*) 

• πυελική φλεγµονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.2*) 

• επισκληρίτιδα+ (H19.0*) 

• λευκοδερµία+ (L99.8*) 

• περιτονίτιδα+ (K67.2*) 

Σύφιλη [µη καθορισµένου σταδίου] του/των: 

• οστών+ (M90.2-*) 

• ήπατος+ (K77.0*) 

• πνεύµονα+ (J99.8*) 

• µυών+ (M63.0-*) 

• αρθρικού υµένα+ (M68.0-*) 

A52.8 Όψιµη σύφιλη, λανθάνουσα 

Σύφιλη (επίκτητη) χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, µε θετική οροαντίδραση και αρνητική δοκιµασία 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού, που εµφανίζεται δύο ή περισσότερα έτη µετά την αρχική λοίµωξη. 

A52.9 Όψιµη σύφιλη, µη καθορισµένη 

A53.- Άλλη και µη καθορισµένη σύφιλη 
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A53.0 Λανθάνουσα σύφιλη, µη καθορισµένη ως πρώιµη ή όψιµη 

Λανθάνουσα σύφιλη ΜΚΑ 

Θετική ορολογική αντίδραση για σύφιλη 

A53.9 Σύφιλη, µη καθορισµένη 

Λοίµωξη από ωχρά σπειροχαίτη [Treponema pallidum] ΜΚΑ 

Σύφιλη (επίκτητη) ΜΚΑ 

Εξαιρ.: σύφιλη ΜΚΑ που προκαλεί θάνατο πριν από την ηλικία των δύο ετών (A50.2) 

A54.- Γονοκοκκικές λοιµώξεις 

A54.0 Γονοκοκκική λοίµωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος χωρίς 

περιουρηθρικό απόστηµα ή απόστηµα των επικουρικών αδένων 

Ουρηθρίτιδα 

Αιδοιοκολπίτιδα 

Τραχηλίτιδα ΜΚΑ γονοκοκκική 

Κυστίτιδα 

Εξαιρ.: µε απόστηµα: 

• αδένων του ουρογεννητικού συστήµατος (Α54.1) 

• περιουρηθρικό (Α54.1) 

A54.1 Γονοκοκκική λοίµωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος µε περιουρηθρικό 

απόστηµα ή απόστηµα των αδένων του ουρογεννητικού συστήµατος 

Γονοκοκκικό απόστηµα των βαρθολίνειων αδένων 

A54.2 Γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα και άλλες γονοκοκκικές ουρογεννητικές λοιµώξεις 

Φλεγµονώδης πυελική νόσος της γυναίκας+ (N74.3*) 

Επιδιδυµίτιδα+ (N51.1*) 

Ορχίτιδα+ (N51.1*) γονοκοκκική 

Προστατίτιδα+ (N51.0*) 

Εξαιρ.: γονοκοκκική περιτονίτιδα (A54.8) 

A54.3 Γονοκοκκική λοίµωξη του οφθαλµού 

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) γονοκοκκική 

Νεογνική οφθαλµία 

A54.4+   Γονοκοκκική λοίµωξη του µυοσκελετικού συστήµατος 

Αρθρίτιδα (M01.3-*) 

Θυλακίτιδα (M73.0-*) 

Οστεοµυελίτιδα (M90.2-*) γονοκοκκική 

Υµενίτιδα (M68.0-*) 

Τενοντοϋµενίτιδα (M68.0-*) 

A54.5 Γονοκοκκική φαρυγγίτιδα 

A54.6 Γονοκοκκική λοίµωξη του πρωκτού και του ορθού 
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A54.8 Άλλες γονοκοκκικές λοιµώξεις 

Ενδοκαρδίτιδα+ (I39.8*) 

∆ερµατική αλλοίωση 

Απόστηµα εγκεφάλου+ (G07*) 

Μηνιγγίτιδα+ (G01*) 

Μυοκαρδίτιδα+ (I41.0*) γονοκοκκικό(ή) 

Περικαρδίτιδα+ (I32.0*) 

Περιτονίτιδα+ (K67.1*) 

Πνευµονία+ (J17.0*) 

Σηψαιµία 

Εξαιρ.: γονοκοκκική πυελοπεριτονίτιδα (A54.2) 

A54.9 Γονοκοκκική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

A55 Βουβωνικό λεµφοκοκκίωµα (αφροδίσιο) από χλαµύδια 

Περιλαµβ.:  νόσος Durand-Nicolas-Favre 

εσθιοµένη 

κλιµατικός ή τροπικός βουβώνας 

A56.- Άλλα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα χλαµυδιακά νοσήµατα 

Περιλαµβ.: σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα από Chlamydia trachomatis 

Εξαιρ.: νεογνική επιπεφυκίτιδα (P39.1) 

λεµφοκοκκίωµα (Α55) χλαµυδιακή(ό) 

νεογνική πνευµονία (P23.1) 

καταστάσεις που ταξινοµούνται στην κατηγορία A74.- 

A56.0 Χλαµυδιακή λοίµωξη του κατώτερου ουρογεννητικού συστήµατος 

Ουρηθρίτιδα 

Αιδοιοκολπίτιδα 

Τραχηλίτιδα χλαµυδιακή 

Κυστίτιδα 

A56.1 Χλαµυδιακή λοίµωξη του πυελικού περιτοναίου και άλλων οργάνων του ουρογεννητικού 

συστήµατος. 

Πυελική φλεγµονώδης νόσος της γυναίκας+ (N74.4*) 

Επιδιδυµίτιδα+ (N51.1*) χλαµυδιακή 

Ορχίτιδα+ (N51.1*) 

A56.2 Χλαµυδιακή λοίµωξη του ουρογεννητικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

A56.3 Χλαµυδιακή λοίµωξη του πρωκτού και του ορθού 

A56.4 Χλαµυδιακή λοίµωξη του φάρυγγα 

A56.8 Σεξουαλικώς µεταδιδόµενη χλαµυδιακή λοίµωξη άλλων εντοπίσεων 

A57 Μαλακό έλκος (αφροδίσιo) 

Περιλαµβ.:  µαλακό έλκος 

A58 Αφροδίσιο (βουβωνικό) κοκκίωµα 

Περιλαµβ.:  δονοβάνωση 

A59.- Τριχοµονάδωση 

Εξαιρ.: εντερική τριχοµονάδωση (A07.8) 

A59.0 Τριχοµονάδωση του ουρογεννητικού συστήµατος 

Λευκόρροια (κολπική) από τριχοµονάδα [Trichomonas vaginalis] 

Προστατίτιδα+ (N51.0*) 

A59.8 Tριχοµονάδωση άλλων εντοπίσεων 
 

 

A59.9 Τριχοµονάδωση, µη καθορισµένη 
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A60.- Πρωκτογεννητική ερπητική λοίµωξη [από τον ιό του απλού έρπητα] 

A60.0 Ερπητική λοίµωξη των γεννητικών οργάνων και του ουρογεννητικού συστήµατος 

Λοίµωξη των γεννητικών οργάνων: 

• του άνδρα+ (N51.-*) ερπητική 

• της γυναίκας+ (N77.0-N77.1*) 

A60.1 Ερπητική λοίµωξη του περιπρωκτικού δέρµατος και του ορθού 

A60.9 Πρωκτογεννητική ερπητική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

A63.- Άλλα νοσήµατα που µεταδίδονται κυρίως µε τη σεξουαλική οδό, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: µολυσµατική τέρµινθος (B08.1) 

θηλώµατα του τραχήλου της µήτρας (D26.0) 

A63.0 Οξυτενή κονδυλώµατα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια) 

A63.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα που µεταδίδονται κυρίως µε τη σεξουαλική οδό 

A64 Μη καθορισµένο σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα 
Περιλαµβ.:  αφροδίσιο νόσηµα ΜΚΑ 

 

 

 

 

Άλλα νοσήµατα από σπειροχαίτες 

 

(A65-A69) 

Εξαιρ.: λεπτοσπείρωση (Α27.-) 

σύφιλη (Α50-Α53) 

A65 Μη αφροδίσια σύφιλη 

Περιλαµβ.:  Bejel 

ενδηµική σύφιλη 

Njovera 

A66.- Τροπική µόρωση [τροπικό θήλωµα] [Yaws] 

Περιλαµβ.:  framboesia (tropica) [µόρωση] 

Πιάν 

Yaws 

A66.0 Αρχικές βλάβες της τροπικής µόρωσης 

Μόρωση: 

• αρχόµενη ή πρωτογενής 

• αρχόµενο έλκος 

Έλκος από τροπική µόρωση 

Μητρική τροπική µόρωση [µητρικό τροπικό θήλωµα] 

A66.1 Πολλαπλά θηλώµατα και υγρή τροπική µόρωση [wet crab yaws] 

Πελµατιαίο ή παλαµιαίο θήλωµα από τροπική µόρωση 

Μόρωµα [framboesioma] 

Μόρωµα [pianoma] 

A66.2 Άλλες πρώιµες δερµατικές βλάβες της τροπικής µόρωσης 

Μοροειδής µορφή της πρώιµης τροπικής µόρωσης 

Πρώιµη τροπική µόρωση (δερµατική) (κηλιδώδης) (κηλιδοβλατιδώδης) (µικροβλατιδώδης) (βλατιδώδης) 

∆ερµατική τροπική µόρωση, λιγότερο από πέντε χρόνια µετά τη λοίµωξη 
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A66.3 Υπερκεράτωση της τροπικής µόρωσης 

Χέρι «βρυκόλακα» [ghoul hand] 

Υπερκεράτωση, πελµατιαία ή παλαµιαία (πρώιµη) (όψιµη) που οφείλεται στην τροπική µόρωση 

Σκωληκόβρωτα πέλµατα 

A66.4 Κοµµιώµατα και έλκη της τροπικής µόρωσης 

Κοµµιωµατώδης τροπική µόρωση 

Οζώδης όψιµη τροπική µόρωση (εξελκωµένη) 

A66.5 ∆ιαβρωτική µόρωση [gangosa] 

Ρινοφαρυγγίτιδα ακρωτηριαστική 

A66.6 Βλάβες οστών και αρθρώσεων σε τροπική µόρωση 

Γάγγλιο 

Ύδραρθρος                                                      από τροπική µόρωση (πρώιµη) (όψιµη) 

Οστεΐτιδα                   

Περιοστίτιδα (υπερτροφική) 

Κοµµίωµα, οστού από τροπική µόρωση (όψιµη) 

Κοµµιωµατώδης οστεΐτιδα ή περιοστίτιδα 

A66.7 Άλλες εκδηλώσεις της τροπικής µόρωσης 

Παρααρθρικά οζίδια της τροπικής µόρωσης 

Τροπική µόρωση των βλεννογόνων 

A66.8 Λανθάνουσα τροπική µόρωση 

Τροπική µόρωση χωρίς κλινικές εκδηλώσεις, µε θετικές ορολογικές αντιδράσεις 

A66.9 Τροπική µόρωση, µη καθορισµένη 

A67.- Πίντα [κηλιδώδης νόσος] 

A67.0 Πρώιµες βλάβες της κηλιδώδους νόσου  
 Βλατίδα (πρώιµη) 

Έλκος (πρώιµο) 
από πίντα [κηλιδώδη 
νόσο] 

A67.1 Ενδιάµεσες βλάβες της κηλιδώδους νόσου  

 Ερυθηµατώδεις πλάκες  

 Υπερκεράτωση  

Μελαγχρωµατικές βλάβες  

Πιντίτιδα [pintids] 

από πίντα [κηλιδώδη 

νόσο] 

A67.2 Όψιµες βλάβες της κηλιδώδους νόσου  

 ∆ερµατικές βλάβες:  

 • αχρωµατικές  

 • ουλώδεις  

• δυσχρωµατικές 

από πίντα [κηλιδώδη 

νόσο] 

 Καρδιαγγειακές βλάβες+ (I98.1*)  

A67.3 Μικτές βλάβες της κηλιδώδους νόσου 

Αχρωµατικές και µελαγχρωµατικές δερµατικές βλάβες από πίντα [κηλιδώδη νόσο] 

A67.9 Πίντα [κηλιδώδης νόσος], µη καθορισµένη 

A68.- Υπόστροφος πυρετός 

Περιλαµβ.:  υποτροπιάζων πυρετός 

Εξαιρ.: νόσος Lyme (A69.2) 

A68.0 Υπόστροφος πυρετός που µεταδίδεται µε φθείρες 

Υπόστροφος πυρετός από Borrelia recurrentis 
 

A68.1 Υπόστροφος πυρετός που µεταδίδεται µε κρότωνες 

Υπόστροφος πυρετός που µεταδίδεται από οποιοδήποτε τύπο Borrelia εκτός της Borrelia recurrentis 

A68.9 Υπόστροφος πυρετός, µη καθορισµένος 
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A69.- Άλλες σπειροχαιτικές λοιµώξεις 

A69.0 Νεκρωτική ελκώδης στοµατίτιδα 

Γαγγραινώδης στοµατίτιδα 

Ατρακτοσπειροχαιτική γάγγραινα [από Fusospirochetes] 

Νοµή 

Γαγγραινώδης στοµατίτιδα 

A69.1 Άλλες λοιµώξεις από Fusospirochetes 

Νεκρωτική ελκώδης (οξεία): 

• ουλίτιδα 

• ουλοστοµατίτιδα 

Ατρακτοσπειροχαιτική φαρυγγίτιδα [από Fusospirochetes] 

Του Vincent: 

• κυνάγχη 

• ουλίτιδα  

Σπειροχαιτική στοµατίτιδα 

A69.2 Νόσος Lyme 

Χρόνιο µεταναστευτικό ερύθηµα από Borrelia burgdorferi 

A69.8    Άλλες καθορισµένες σπειροχαιτικές λοιµώξεις 

A69.9     Σπειροχαιτική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

 

 

 

Άλλα νοσήµατα που προκαλούνται από χλαµύδια 

 

(A70-A74) 

A70 Λοίµωξη από Chlamydia psittaci 

Περιλαµβ.:  ορνίθωση 

πυρετός των παπαγάλων 

ψιττάκωση 

A71.- Τράχωµα 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του τραχώµατος (B94.0) 

A71.0 Αρχικό στάδιο του τραχώµατος 

Τράχωµα αµφίβολο 

A71.1 Ενεργό στάδιο του τραχώµατος 

Κοκκιωµατώδης επιπεφυκίτιδα (τραχωµατώδης) 

Τραχωµατώδης: 

• θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα 

• πάννος 

A71.9 Τράχωµα, µη καθορισµένο 

A74.- Άλλα νοσήµατα που προκαλούνται από χλαµύδια 

Εξαιρ.: σεξουαλικώς µεταδιδόµενα χλαµυδιακά νοσήµατα (A55-A56) 

νεογνική χλαµυδιακή επιπεφυκίτιδα (P39.1) 

νεογνική χλαµυδιακή πνευµονία (P23.1) 

πνευµονία από χλαµύδια (J16.0) 
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A74.0+   Χλαµυδιακή επιπεφυκίτιδα (H13.1*) 

Παρατράχωµα 

A74.8 Άλλα χλαµυδιακά νοσήµατα 

Χλαµυδιακή περιτονίτιδα+ (K67.0*) 

A74.9 Χλαµυδιακή λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Χλαµυδίωση ΜΚΑ 

 

 
 

Ρικετσιώσεις 

 

(A75-A79) 
A75.- Πυρετός τύφου [typhus fever] 

Εξαιρ.: ρικετσίωση από Ehrlichia sennetsu (A79.8) 

A75.0 Επιδηµικός πυρετός τύφου από Rickettsia prowazekii 

Επιδηµικός πυρετός τύφου, µεταδιδόµενος µε τις φθείρες 

Κλασικός πυρετός τύφου 

A75.1 Όψιµη υποτροπή του τυφοειδούς πυρετού [νόσος του Brill] 

Νόσος του Brill-Zinsser 

A75.2 Πυρετός τύφου από Rickettsia typhi [Rickettsia mooseri] 

Πυρετός τύφου των επίµυων (µεταδιδόµενος µε τους ψύλλους) 

A75.3 Πυρετός τύφου από Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis] 

Πυρετός τύφου (µεταδιδόµενος µε ακάρεα) 

Πυρετός Tsutsugamushi 

A75.9 Πυρετός τύφου, µη καθορισµένος 

Πυρετός τύφου ΜΚΑ 

A77.- Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος [ρικετσιώσεις, που µεταδίδονται µε 

κρότωνες] 

A77.0 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος από Rickettsia rickettsii 

Κηλιδώδης πυρετός των Βραχωδών Ορέων 

Πυρετός του Sao Paulo 

A77.1 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος από Rickettsia conori 

Αφρικανικός πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος 

Πυρετός Boutonneuse 

Ινδικός πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος 

Πυρετός της Κένυας 

Πυρετός της Μασσαλίας 

Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος της Μεσογείου 

A77.2 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος από Rickettsia sibirica 

Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος της Βορείου Ασίας 

Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος της Σιβηρίας 

A77.3 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος από Rickettsia australis 

Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος της Queensland 

A77.8 Άλλοι πυρετοί εκ δήγµατος κρότωνος 
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A77.9 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος, µη καθορισµένος 

Ρικετσίωση, που µεταδίδεται µε κρότωνες ΜΚΑ 

A78 Πυρετός Q 

Περιλαµβ.:   γρίπη των Βαλκανίων 

λοίµωξη από Rickettsia burnetii [Coxiella burnetii] 

τετράπλευρος πυρετός [Quadrilateral fever] 

A79.- Άλλες ρικετσιώσεις 

A79.0 Πυρετός των χαρακωµάτων 

Πεµπταίος πυρετός 

Trench-Fever 

A79.1 Ρικετσιακή ανεµευλογιά από Rickettsia akari 

Φυσαλιδώδης ρικετσίωση 

A79.8 Άλλες καθορισµένες ρικετσιώσεις 

Ρικετσίωση από Ehrlichia sennetsu 

A79.9 Ρικετσίωση, µη καθορισµένη 

Λοίµωξη από ρικέτσια ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
 

(A80-A89) 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της: 

• πολυοµυελίτιδας (B91) 

• ιογενούς εγκεφαλίτιδας (B91) 

A80.- Οξεία πολιοµυελίτιδα [νωτιαία παιδική παράλυση] 

A80.0 Οξεία παραλυτική πολιοµυελίτιδα από εµβόλιο 

A80.1 Οξεία παραλυτική πολιοµυελίτιδα, από άγριο ιό, εισαγόµενο 

A80.2 Οξεία παραλυτική πολιοµυελίτιδα, από άγριο ιό, αυτόχθονα 

A80.3 Οξεία παραλυτική πολιοµυελίτιδα, άλλη και µη καθορισµένη 

A80.4 Οξεία µη παραλυτική πολιοµυελίτιδα 

A80.9 Οξεία πολιοµυελίτιδα, µη καθορισµένη 

A81.- Άτυπες ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

Περιλαµβ.:  νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος που οφείλονται σε πρίον [prions] 

A81.0 Νόσος Creutzfeldt-Jakob 

Υποξεία σπογγώδης (σπογγιόµορφη) εγκεφαλοπάθεια 

A81.1 Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα 

Εγκεφαλίτιδα µε έγκλειστα του Dawson 

Σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια του Van Bogaert 

A81.2 Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια 

Πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ 

A81.8 Άλλες άτυπες ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

Κούρου [Kuru] 
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A81.9 Άτυπη ιογενής λοίµωξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Νόσηµα από πρίον [prions] του κεντρικού νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 

A82.- Λύσσα 

A82.0 Λύσσα των δασών 

A82.1 Αστικός τύπος λύσσας 

A82.9 Λύσσα, µη καθορισµένη 

A83.- Ιογενής εγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε κουνούπια 

Περιλαµβ.: ιογενής µηνιγγοεγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε κουνούπια 

Εξαιρ.: εγκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας (A92.2) 

A83.0 Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα 

Ιαπωνική Β-εγκεφαλίτιδα 

A83.1 ∆υτική εγκεφαλίτιδα των αλόγων 

A83.2 Ανατολική εγκεφαλίτιδα των αλόγων 

A83.3 Εγκεφαλίτιδα του St. Louis 

A83.4 Αυστραλιανή εγκεφαλίτιδα 

Νόσος από ιό Kunjin 

Εγκεφαλίτιδα Murray-Valley 

A83.5 Εγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα της Καλιφόρνιας 

Εγκεφαλίτιδα La Crosse 

A83.6 Νόσος από ιό Rocio 

A83.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε κουνούπια 

A83.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε κουνούπια, µη καθορισµένη 

A84.- Ιογενής εγκεφαλίτιδα, που µεταδίδεται µε κρότωνες 

Περιλαµβ.: ιογενής µηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που µεταδίδεται µε κρότωνες 

A84.0 Εγκεφαλίτιδα της άπω Ανατολής, που µεταδίδεται µε κρότωνες [εαρινή ρωσική 

εγκεφαλίτιδα] 

A84.1 Εγκεφαλίτιδα της Κεντρικής Ευρώπης, που µεταδίδεται µε κρότωνες 

Εαρινή µηνιγγοεγκεφαλίτιδα της κεντρικής ευρώπης [FSME] 

A84.8 Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που µεταδίδεται µε κρότωνες 

Εγκεφαλοµυελίτιδα των προβάτων [louping illness] 

Νόσος από ιό Powassan 

A84.9 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε κρότωνες, µη καθορισµένη 

A85.- Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.: καθορισµένη ιογενής εγκεφαλοµυελίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

καθορισµένη ιογενής µηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: καλοήθης µυαλγική εγκεφαλοµυελίτιδα (G93.3) 

εγκεφαλίτιδα από: 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.4) 

• ιό της ιλαράς (B05.0) 

• ιό της παρωτίτιδας (B26.2) 

• ιό της πολιοµυελίτιδας (A80.-) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.0) 

λεµφοκυτταρική χοριοµηνιγγίτιδα (A87.2) 

A85.0+   Εγκεφαλίτιδα από εντεροϊό (G05.1*) 

Εγκεφαλοµυελίτιδα από εντεροϊό 
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A85.1+   Εγκεφαλίτιδα από αδενοϊό (G05.1*) 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από αδενοϊό 

A85.2 Ιογενής εγκεφαλίτιδα που µεταδίδεται µε αρθρόποδα, µη καθορισµένη 

A85.8 Άλλη καθορισµένη ιογενής εγκεφαλίτιδα 

Νόσος του von Economo-Cruchet 

Ληθαργική εγκεφαλίτιδα 

A86 Μη καθορισµένη ιογενής εγκεφαλίτιδα 

Περιλαµβ.: ιογενής εγκεφαλοµυελίτιδα ΜΚΑ 

ιογενής µηνιγγοεγκεφαλίτιδα ΜΚΑ 

A87.- Ιογενής µηνιγγίτιδα 

Εξαιρ.: µηνιγγίτιδα από: 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.3) 

• ιό της ιλαράς (B05.1) 

• ιό της παρωτίτιδας (B26.1) 

• ιό της πολιοµυελίτιδας (A80.-) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.1) 

A87.0+   Μηνιγγίτιδα από εντεροϊό (G02.0*) 

Μηνιγγίτιδα από ιό Coxsackie 

Μηνιγγίτιδα από ιό Echo 

A87.1+   Μηνιγγίτιδα από αδενοϊό (G02.0*) 

A87.2 Λεµφοκυτταρική χοριοµηνιγγίτιδα 

Λεµφοκυτταρική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

A87.8 Άλλη ιογενής µηνιγγίτιδα 

A87.9 Ιογενής µηνιγγίτιδα, µη καθορισµένη 

A88.- Άλλες ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ιογενής εγκεφαλίτιδα ΜΚΑ (A86) 

ιογενής µηνιγγίτιδα ΜΚΑ (A87.9) 

A88.0 Εξανθηµατικός πυρετός από εντεροϊό [εξάνθηµα της Βοστώνης] 

A88.1 Επιδηµικός ίλιγγος 

A88.8 Άλλες καθορισµένες ιογενείς λοιµώξεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

A89 Μη καθορισµένη ιογενής λοίµωξη του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

 

 

 
Ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε αρθρόποδα και ιογενείς αιµορραγικοί 

πυρετοί 

 

(A90-A99) 

A90 ∆άγγειος πυρετός [κλασικός ∆άγγειος] 

Εξαιρ.: δάγγειος αιµορραγικός πυρετός (A91) 

∆άγγειος αιµορραγικός πυρετός 

Άλλοι ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε κουνούπια 

Εξαιρ.: νόσος του ποταµού Ross (B33.1) 
 

 

 
 

A91 

A92.- 
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A92.0 Ιογενής νόσος Chikungunya 

(Αιµορραγικός) πυρετός Chikungunya 

A92.1 Πυρετός O'nyong-nyong 

A92.2 Πυρετός των αλόγων της Βενεζουέλας 

Εγκεφαλίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας 

Εγκεφαλοµυελίτιδα των αλόγων της Βενεζουέλας 

A92.3 Λοίµωξη από ιό του ∆υτικού Νείλου 

Πυρετός του ∆υτικού Νείλου [West Nile fever] 

A92.4 Πυρετός της κοιλάδας Rift 

Rift valley fever 

A92.8 Άλλοι καθορισµένοι ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε κουνούπια 

A92.9 Ιογενής πυρετός που µεταδίδεται µε κουνούπια, µη καθορισµένος 

A93.- Άλλοι ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε αρθρόποδα, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

A93.0 Ιογενής νόσος Oropouche 

Πυρετός Oropouche 

A93.1 Πυρετός Pappataci 

Πυρετός από φλεβοτόµο 

Πυρετός από σκνίπα [sandfly fever] 

A93.2 Πυρετός εκ δήγµατος κρότωνος του Κολοράντο 

A93.8 Άλλοι καθορισµένοι ιογενείς πυρετοί που µεταδίδονται µε αρθρόποδα 

Ιογενής νόσος Piry 

Ιογενής φυσαλιδώδης στοµατίτιδα [πυρετός της Indiana] 

A94 Μη καθορισµένος ιογενής πυρετός που µεταδίδεται µε αρθρόποδα 

Περιλαµβ.:  πυρετός από αρµποϊό ΜΚΑ 

λοίµωξη από αρµποϊό ΜΚΑ 

A95.- Κίτρινος πυρετός 

A95.0 Κίτρινος πυρετός των δασών 

Κίτρινος πυρετός της ζούγκλας 

Κίτρινος πυρετός των δασών 

A95.1 Κίτρινος πυρετός των πόλεων 

A95.9 Κίτρινος πυρετός, µη καθορισµένος 

A96.- Αιµορραγικός πυρετός από αρεναϊούς 

A96.0 Αιµορραγικός πυρετός από ιό Junin 

Αιµορραγικός πυρετός της Αργεντινής 

A96.1 Αιµορραγικός πυρετός από ιό Machupo 

Αιµορραγικός πυρετός της Βολιβίας 

A96.2 Πυρετός της Λάσσα [Lassa] 

Αιµορραγικός πυρετός της Λάσσα [Lassa] 

A96.8 Άλλοι αιµορραγικοί πυρετοί από αρεναϊούς 

A96.9 Αιµορραγικός πυρετός από αρεναϊούς, µη καθορισµένος 

A98.- Άλλοι ιογενείς αιµορραγικοί πυρετοί, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αιµορραγικός πυρετός Chikungunya (A92.0) 

δάγγειος αιµορραγικός πυρετός (A91) 
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A98.0 Αιµορραγικός πυρετός της Κριµαίας-Κονγκό 

Αιµορραγικός πυρετός της Κεντρικής Ασίας 

A98.1 Αιµορραγικός πυρετός του Omsk 

A98.2 Νόσος του δάσους Kyasanur [Kyasanur Forest] 

A98.3 Νόσος από ιό Marburg 

A98.4 Νόσος από ιό Ebola 

A98.5 Αιµορραγικός πυρετός µε νεφρικό σύνδροµο 

Επιδηµική νεφροπάθεια 

Αιµορραγικός πυρετός: 

• επιδηµικός 

• Κορεατικός 

• Ρωσικός 

Νόσος από ιό Hantaan µε νεφρικές εκδηλώσεις 

Νόσος από ιό Hantaan 

Εξαιρ.: (καρδιο-) πνευµονικό σύνδροµο από ιό Hantaan (B33.4) 

A98.8 Άλλοι καθορισµένοι ιογενείς αιµορραγικοί πυρετοί 

A99 Μη καθορισµένος ιογενής αιµορραγικός πυρετός 

 

 

 
Ιογενείς λοιµώξεις χαρακτηριζόµενες από βλάβες του δέρµατος και των 

βλεννογόνων 

 

(B00-B09) 

B00.- Λοιµώξεις από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] 

Εξαιρ.: συγγενής ερπητική λοίµωξη (P35.2) 

ερπητική κυνάγχη (B08.5) 

πρωκτογεννητική ερπητική λοίµωξη (A60.-) 

µονοπυρήνωση από γ-ερπητοϊούς (B27.0) 

B00.0 Ερπητικό έκζεµα 

Ανεµευλογιοειδές εξάνθηµα του Kaposi 

B00.1 Φυσαλιδώδης δερµατίτιδα από ερπητοϊό 

Φυσαλιδώδης δερµατίτιδα: 

• χείλους από τον ανθρώπινο (άλφα) ερπητοϊό, τύπου 2 [HSV-2] 

• ωτός 

Απλός έρπης: 

• του προσώπου 

• των χειλέων 

B00.2 Ερπητική ουλοστοµατίτιδα και φαρυγγοαµυγδαλίτιδα 

Ερπητική φαρυγγίτιδα 

B00.3+   Ερπητική µηνιγγίτιδα (G02.0*) 

B00.4+   Ερπητική εγκεφαλίτιδα (G05.1*) 

Εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα από ερπητοϊούς Simian 

Ερπητική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
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B00.5 Eρπητική οφθαλµοπάθεια 

∆ερµατίτιδα του βλεφάρου+ (H03.1*) 

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

Ιρίτιδα+ (H22.0*) 

Κερατίτιδα+ (H19.1*) ερπητική 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.1*) 

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) 

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

B00.7 ∆ιάχυτη ερπητική νόσος 

Ερπητική σηψαιµία 

B00.8 Άλλες µορφές ερπητικής λοίµωξης 

Ερπητική ηπατίτιδα+ (K77.0*) 

Ερπητική παρωνυχία (L99.8*) 

B00.9 Ερπητική λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Λοίµωξη από ιό του απλού έρπητα ΜΚΑ 

B01.- Ανεµευλογιά 

B01.0+   Μηνιγγίτιδα της ανεµευλογιάς (G02.0*) 

B01.1+   Εγκεφαλίτιδα της ανεµευλογιάς (G05.1*) 

Εγκεφαλίτιδα µετά από ανεµευλογιά 

Εγκεφαλοµυελίτιδα της ανεµευλογιάς 

B01.2+   Πνευµονία της ανεµευλογιάς (J17.1*) 
Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

B01.8 Ανεµευλογιά µε άλλες επιπλοκές 

B01.9 Ανεµευλογιά χωρίς επιπλοκή 

Ανεµευλογιά ΜΚΑ 

B02.- Ζωστήρας [έρπητας ζωστήρας] 

Περιλαµβ.:  ζωστήρας 

έρπητας ζωστήρας 

B02.0+   Εγκεφαλίτιδα του ζωστήρα (G05.1*) 

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα του ζωστήρα 

B02.1+   Μηνιγγίτιδα του ζωστήρα (G02.0*) 

B02.2+   Ζωστήρας µε άλλη συµµετοχή από το νευρικό σύστηµα 
 

  Γονατώδης γαγγλιονίτιδα (G53.0*) 

 Πολυνευροπάθεια (G63.0*) 

 Νευραλγία τριδύµου (G53.0*) 

 
µεθερπητική 

B02.3  Οφθαλµοπάθεια του ζωστήρα  

 Βλεφαρίτιδα+ (H03.1*)    

Ιριδοκυκλίτιδα+ (H22.0*) 

Ιρίτιδα+ (H22.0*) 

Κερατίτιδα+ (H19.2*) 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα+   (H19.2*) 

Επιπεφυκίτιδα+ (H13.1*) 

Σκληρίτιδα+ (H19.0*) 

 

 

 

από έρπητα 

ζωστήρα 

B02.7 ∆ιάχυτος ζωστήρας  

    B02.8    Ζωστήρας µε άλλες επιπλοκές 

 Εξωτερική ωτίτιδα από ζωστήρα (H62.1*) 
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B02.9 Ζωστήρας χωρίς επιπλοκή 

Ζωστήρας ΜΚΑ 

B03 Ευλογιά 

Σηµειώσεις: Το 1980 η 33η Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας δήλωσε ότι η ευλογιά είχε εκριζωθεί. Η ταξινόµηση 

διατηρείται για σκοπούς επιτήρησης. 

Ευλογιά των πιθήκων 

Ιλαρά 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από τον ιό της ιλαράς 

Εξαιρ.: υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (A81.1) 

B05.0+   Ιλαρά, επιπλεγµένη µε εγκεφαλίτιδα (G05.1*) 

Εγκεφαλίτιδα από ιλαρά 

B05.1+   Ιλαρά, επιπλεγµένη µε µηνιγγίτιδα (G02.0*) 

Μηνιγγίτιδα από ιλαρά 

B05.2+   Ιλαρά, επιπλεγµένη µε πνευµονία (J17.1*) 

Πνευµονία από ιλαρά 

B05.3+   Iλαρά, επιπλεγµένη µε µέση ωτίτιδα (H67.1*) 

Μέση ωτίτιδα από ιλαρά 

B05.4 Ιλαρά µε εντερικές επιπλοκές 

B05.8 Ιλαρά µε άλλες επιπλοκές 

Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ιλαρά+ (H19.2*) 

B05.9 Ιλαρά χωρίς επιπλοκή 

Ιλαρά ΜΚΑ 

B06.- Ερυθρά [Γερµανική Ιλαρά] 

Εξαιρ.: συγγενής ερυθρά (P35.0) 

B06.0+   Ερυθρά µε νευρολογικές επιπλοκές 

Της ερυθράς: 

• εγκεφαλίτιδα (G05.1*) 

• µηνιγγίτιδα (G02.0*) 

• µηνιγγοεγκεφαλίτιδα  (G05.1*) 

B06.8 Ερυθρά µε άλλες επιπλοκές 

Της ερυθράς: 

• αρθρίτιδα+ (M01.4-*) 

• πνευµονία+ (J17.1*) 

B06.9 Ερυθρά χωρίς επιπλοκή 

Ερυθρά ΜΚΑ 

B07 Ιογενείς ακροχορδόνες [µυρµηκίες] 

Περιλαµβ.:  µυρµηκία: 

• απλή 

• κοινή 

Εξαιρ.: πρωκτογεννητικά (αφροδίσια) οξυτενή κονδυλώµατα (A63.0) 

θήλωµα: 

• τραχήλου µήτρας (D26.0) 

• ουροδόχου κύστης (D41.4) 

• λάρυγγα (D14.1) 
 
 

 

B08.- Άλλες ιογενείς λοιµώξεις χαρακτηριζόµενες από βλάβες του δέρµατος και 

των βλεννογόνων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ιογενής φυσαλλιδώδης στοµατίτιδα (A93.8) 

B04 

B05.- 
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B08.0 Άλλες λοιµώξεις που οφείλονται σε ιό orthopox 

∆αµαλίτιδα 

Ευλογιά της αγελάδας 

Νόσος από τον ιό orf [λοιµώδες έκθυµα] 

Ψευδοευλογιά της αγελάδας [όζος των αµελκτών] 

Εξαιρ.: ευλογιά των πιθήκων (B04) 

B08.1 Μολυσµατική τέρµινθος 

B08.2 Αιφνίδιο εξάνθηµα [έκτη νόσος] 

Εξάνθηµα πυρετού τριών ηµερών (έκτη νόσος) 

B08.3 Λοιµώδες ερύθηµα [πέµπτη νόσος] 

Σύνδροµο ερυθρών παρειών 

B08.4 Φυσαλλιδώδης στοµατίτιδα µε εξάνθηµα από εντεροϊό 

Νόσος χεριών, ποδιών και στόµατος 

B08.5 Φυσαλλιδώδης φαρυγγίτιδα από εντεροϊό 

Ερπητική κυνάγχη 

B08.8 Άλλες καθορισµένες ιογενείς λοιµώξεις χαρακτηριζόµενες από βλάβες του δέρµατος και 

των βλεννογόνων 

Λεµφοζιδιακή φαρυγγίτιδα από εντεροϊό 

Νόσος «ποδιού και στόµατος» 

Νόσος από ιό Tanapox 

Νόσος από ιό Yabapox 

B09 Μη καθορισµένες ιογενείς λοιµώξεις χαρακτηριζόµενες από βλάβες του 

δέρµατος και των βλεννογόνων 

Περιλαµβ.: • ενάνθηµα ΜΚΑ ιογενές 

• εξάνθηµα ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Ιογενής ηπατίτιδα 
 

(B15-B19) 
Σε περίπτωση ηπατίτιδας µετά από µετάγγιση, για την κωδικοποίηση της µεταγγιζόµενης ουσίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ιογενούς ηπατίτιδας (B94.2) 

ερπητική [από τον ιό του απλού έρπητα] ηπατίτιδα (Β00.8) 

ηπατίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό (Β25.1) 

B15.- Οξεία ηπατίτιδα Α 

B15.0 Ηπατίτιδα Α µε ηπατικό κώµα 

B15.9 Ηπατίτιδα Α χωρίς ηπατικό κώµα 

Ηπατίτιδα Α (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ 

B16.- Οξεία ηπατίτιδα Β 

B16.0 Οξεία ηπατίτιδα Β µε παράγοντα δέλτα (συλλοίµωξη) µε ηπατικό κώµα 

B16.1 Οξεία ηπατίτιδα Β µε παράγοντα δέλτα (συλλοίµωξη) χωρίς ηπατικό κώµα 
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B16.2 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα µε ηπατικό κώµα 

B16.9 Οξεία ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα χωρίς ηπατικό κώµα 

Ηπατίτιδα Β (οξεία) (ιογενής) ΜΚΑ 

B17.- Άλλη οξεία ιογενής ηπατίτιδα 

B17.0 Οξεία (επι)λοίµωξη µε παράγοντα δέλτα του φορέα ηπατίτιδας Β 

B17.1 Οξεία ηπατίτιδα C 

B17.2 Οξεία ηπατίτιδα Ε 

B17.8 Άλλη καθορισµένη οξεία ιογενής ηπατίτιδα 

Ηπατίτιδα µη-Α µη-Β (οξεία) (ιογενής) που δεν ταξινοµείται αλλού 

B17.9 Οξεία ιογενής ηπατίτιδα µη καθορισµένη 

Οξεία ηπατίτιδα ΜΚΑ 

B18.- Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 

B18.0 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β µε παράγοντα δέλτα 

B18.1 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα Β χωρίς παράγοντα δέλτα 

Χρόνια (ιογενής) ηπατίτιδα Β 

B18.2 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα C 

B18.8 Άλλη χρόνια ιογενής ηπατίτιδα 

B18.9 Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα, µη καθορισµένη 

B19.- Μη καθορισµένη ιογενής ηπατίτιδα 

B19.0 Μη καθορισµένη ιογενής ηπατίτιδα µε ηπατικό κώµα 

B19.9 Μη καθορισµένη ιογενής ηπατίτιδα χωρίς ηπατικό κώµα 

Ιογενής ηπατίτιδα ΜΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

(B20-B24) 

Σηµειώσεις: Στην κατηγορία B20-B24 χρησιµοποιήστε έναν ή περισσότερους πρόσθετους κωδικούς, για να αποδώσετε 

όλες τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου HIV. Όσον αφορά την σειρά κωδικοποίησης συµβουλευτείτε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νόσων. 

Περιλαµβ.: σχετιζόµενο µε το AIDS σύµπλεγµα συµπτωµάτων 

σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS] 

συµπτωµατική HIV-λοίµωξη 

Εξαιρ.: ασυµπτωµατική HIV-λοίµωξη (Ζ21) 

ως επιπλοκή στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O98.7) 

επαφή και έκθεση σε HIV (Z20.6) 

εργαστηριακές ενδείξεις για HIV (R75) 

B20 Λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα ως αποτέλεσµα νόσου HIV [ιός της 

ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] 

Εξαιρ.: σύνδροµο οξείας HIV λοίµωξης (B23.0) 

B21 Κακοήθη νεοπλάσµατα ως αποτέλεσµα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής 

ανεπάρκειας του ανθρώπου]  
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Άλλα καθορισµένα νοσήµατα ως αποτέλεσµα νόσου HIV [ιός της 

ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] 

Περιλαµβ.:  άνοια 

εγκεφαλοπάθεια 

λεµφοειδής διάµεση πνευµονίτιδα 

σύνδροµο καχεξίας 

σύνδροµο απίσχνασης 

σύνδροµο απώλειας βάρους 

B23.- Άλλες νοσολογικές οντότητες ως αποτέλεσµα νόσου HIV [ιός της 

ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] 

B23.0 Οξύ σύνδροµο της HIV λοίµωξης 

B23.8 Άλλες καθορισµένες νοσολογικές οντότητες ως αποτέλεσµα νόσου HIV [ιός της 

ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] 

(Εµµένουσα) γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια 

B24 Μη καθορισµένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 

ανθρώπου [HIV] 

Περιλαµβ.: σύµπλεγµα σχετιζόµενο µε το AIDS [AIDS-related complex [ARC]] ΜΚΑ 

σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [AIDS] ΜΚΑ 

 

 

 

 

Άλλα ιογενή νοσήµατα 
 

(B25-B34) 

B25.- Νόσος από κυτταροµεγαλοϊό 

Εξαιρ.: συγγενής λοίµωξη από κυτταροµεγαλοϊό (P35.1) 

µονοπυρήνωση από κυτταροµεγαλοϊό (B27.1) 

B25.0+   Πνευµονία από κυτταροµεγαλοϊό (J17.1*) 

B25.1+   Ηπατίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό (K77.0*) 

B25.2+   Παγκρεατίτιδα από κυτταροµεγαλοϊό (K87.1*) 

B25.8- Άλλα νοσήµατα από κυτταροµεγαλοϊό 

B25.80+ Λοίµωξη του πεπτικού συστήµατος από κυτταροµεγαλοϊό 

∆ωδεκαδακτυλίτιδα+ (K93.8*) 

Γαστρίτιδα+ (K93.8*) 

Ειλεΐτιδα+ (K93.8*) από κυτταροµεγαλοϊό 

Κολίτιδα+ (K93.8*) 

Οισοφαγίτιδα+ (K23.8*) 

B25.88 Άλλα νοσήµατα από κυτταροµεγαλοϊό 

B25.9 Νόσος από κυτταροµεγαλοϊό, µη καθορισµένο 

B26.- Παρωτίτιδα 

Περιλαµβ.:   λοιµώδης παρωτίτιδα 

επιδηµική παρωτίτιδα 

B26.0+   Ορχίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (N51.1*) 

B26.1+   Μηνιγγίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (G02.0*) 

B26.2+   Εγκεφαλίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (G05.1*) 

B26.3+   Παγκρεατίτιδα από τον ιό της παρωτίτιδας (K87.1*)  

 

B22 
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B26.8 Παρωτίτιδα µε άλλες επιπλοκές 

Παρωτιδική: 

• αρθρίτιδα+ (M01.5-*) 

• µυοκαρδίτιδα+ (I41.1*) 

• νεφρίτιδα+ (N08.0*) 

• πολυνευροπάθεια+ (G63.0*) 

B26.9 Παρωτίτιδα χωρίς επιπλοκές 

Λοίµωξη από τον ιό της παρωτίτιδας ΜΚΑ 

Παρωτίτιδα ΜΚΑ 

B27.- Λοιµώδης µονοπυρήνωση 

Περιλαµβ.:   αδενικός πυρετός 

µονοκυτταρική κυνάγχη 

νόσος του Pfeiffer 

B27.0 Μονοπυρήνωση από γ-ερπητοϊούς 

Μονοπυρήνωση από τον ιό Epstein-Barr 

B27.1 Μονοπυρήνωση από κυτταροµεγαλοϊό 

B27.8 Άλλη λοιµώδης µονοπυρήνωση 

B27.9 Λοιµώδης µονοπυρήνωση, µη καθορισµένη 

B30.- Ιογενής επιπεφυκίτιδα 

Εξαιρ.: οφθαλµοπάθεια (από) (σε): 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.3) 

B30.0+   Κερατοεπιπεφυκίτιδα από αδενοϊό (H19.2*) 

Επιδηµική κερατοεπιπεφυκίτιδα 

B30.1+   Επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό (H13.1*) 

Οξεία θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό 

Επιπεφυκίτιδα των κολυµβητικών δεξαµενών 

B30.2 Φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα (ιογενής) 

B30.3+   Οξεία επιδηµική αιµορραγική επιπεφυκίτιδα (από εντεροϊό) (Η13.1*) 

αιµορραγική επιπεφυκίτιδα (οξεία) (επιδηµική) 

Επιπεφυκίτιδα από: 

• ιό Coxsackie A 24 

• εντεροϊό 70 

B30.8+   Άλλες ιογενείς επιπεφυκίτιδες (H13.1*) 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα του Newcastle 

B30.9 Ιογενής επιπεφυκίτιδα, µη καθορισµένη 

B33.- Άλλα ιογενή νοσήµατα που δεν ταξινοµούνται αλλού 

B33.0 Επιδηµική πλευροδυνία 

Νόσος του Bornholm 

Επιδηµική µυαλγία 

B33.1 Νόσος Ross River 

Επιδηµική πολυαρθρίτιδα και εξάνθηµα 

Πυρετός Ross River 

B33.2 Ιογενής καρδίτιδα 
 
 

 

B33.3 Λοιµώξεις από ρετροϊούς που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Λοίµωξη από ρετροϊό ΜΚΑ 
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B33.4+   (Καρδιο-)πνευµονικό σύνδροµο από ιό Hantaan (J17.1*) 

(Καρδιο-)πνευµονικό σύνδροµο από ιό Hantaan [HPS] [HCPS] 

Nόσος από ιό Hantaan µε πνευµονικές εκδηλώσεις 

Ιογενής νόσος Sin Nombre 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N17.9) για να προσδιορίσετε αν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια που 

σχετίζεται µε το πνευµονικό σύνδροµο από ιό Hantaan και προκαλείται από ιούς Ηantaan Andes, Bayou και 

Black Creek Canal. 

Εξαιρ.: αιµορραγικός πυρετός µε νεφρικές εκδηλώσεις (A98.5) 

B33.8 Άλλα καθορισµένα ιογενή νοσήµατα 

B34.- Ιογενής λοίµωξη µη καθορισµένης εντόπισης 

Εξαιρ.: ερπητική λοίµωξη [ιός του απλού έρπητα] ΜΚΑ (B00.9) 

λοίµωξη από ρετροϊό ΜΚΑ (B33.3) 

ιογενείς παράγοντες ως αιτία νοσηµάτων που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια (B97.-*) 

νόσος από κυτταροµεγαλοϊό ΜΚΑ (B25.9) 

B34.0 Λοίµωξη από αδενοϊό µη καθορισµένης εντόπισης 

B34.1 Λοίµωξη από εντεροϊό µη καθορισµένης εντόπισης 

Λοίµωξη από ιούς Coxsackie ΜΚΑ 

Λοίµωξη από ιούς Echo ΜΚΑ 

B34.2 Λοίµωξη από κορονοϊούς µη καθορισµένης εντόπισης 

Εξαιρ.: σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο [SARS] (UO4.9) 

B34.3 Λοίµωξη από παρβοϊούς µη καθορισµένης εντόπισης 

B34.4 Λοίµωξη από Papova-ιούς µη καθορισµένης εντόπισης 

B34.8 Άλλες ιογενείς λοιµώξεις µη καθορισµένης εντόπισης 

B34.9 Ιογενής λοίµωξη, µη καθορισµένη 

Ιαιµία ΜΚΑ 

 

 
 

Μυκητιάσεις 
 

(B35-B49) 

Εξαιρ.: αλλεργική κυψελίτιδα από οργανική σκόνη (J67.-) 

σπογγοειδής µυκητίαση (C84.0) 

B35.- ∆ερµατοφυτίαση [tinea] 

Περιλαµβ.:  άχωρ 

λοιµώξεις από επιδερµόφυτα, µικρόσπορα και τριχόφυτα 

δερµατοφυτίαση κάθε είδους εκτός από αυτές στην κατηγορία B36.- 

B35.0 ∆ερµατοφυτίαση του γενείου και του τριχωτού της κεφαλής 

∆ερµατοφυτία του γενείου 

Κηρίο 

∆ερµατοφυτίαση του τριχωτού της κεφαλής 

Μυκητιασική σύκωση 
 
 
 

B35.1 ∆ερµατοφυτίαση των ονύχων 

∆ερµατοφυτία του νυχιού 

Μυκητίαση των νυχιών 

Ονυχία από δερµατόφυτα 

Ονυχοµυκητίαση 
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B35.2 ∆ερµατοφυτίαση των χεριών 

∆ερµατοφύτωση του χεριού 

Μυκητίαση του χεριού 

B35.3 ∆ερµατοφυτίαση των ποδιών 

∆ερµατοφύτωση των ποδιών 

Πόδι του αθλητή 

Μυκητίαση των ποδιών 

B35.4 ∆ερµατοφυτίαση του σώµατος 

∆ερµατική µυκητίαση του σώµατος 

B35.5 Ανατολική ή Ινδική τριχοφυτία 

Τokelau 

B35.6 ∆ερµατοφυτίαση των µηρογεννητικών πτυχών 

Κνησµός του Dhobi 

∆ερµατοφύτωση βουβωνικής χώρας 

Κνησµός του Jock 

Μυκητίαση µηρογεννητικών πτυχών 

B35.8 Άλλες δερµατοφυτώσεις 

∆ιάχυτη [γενικευµένη] δερµατοφυτίαση 

Κοκκιωµατώδης δερµατοφυτίαση 

B35.9 ∆ερµατοφυτίαση, µη καθορισµένη 

∆ερµατοφύτωση ΜΚΑ 

B36.- Άλλες επιπολής µυκητιάσεις 

B36.0 Ποικιλόχρους πιτυρίαση 

∆ερµατοφυτίαση: 

• κιτρινόχρους 

• ποικιλόχρους 

B36.1 Tinea nigra 

Μελανίζουσα κερατινοµυκητίαση παλαµών 

Μικροσπόρωση nigra 

Πιτυρίαση nigra 

B36.2 Λευκή πιέδρα 

Tinea blanca 

B36.3 Μελανή πιέδρα 

B36.8 Άλλες καθορισµένες επιπολής µυκητιάσεις 

B36.9 Επιπολής µυκητιάσεις, µη καθορισµένες 

B37.- Καντιντίαση 
Περιλαµβ.:  µυκητίαση από κάντιντα 

µονιλίαση 

Εξαιρ.: νεογνική καντιντίαση (P37.5) 

B37.0 Καντιντιασική στοµατίτιδα 

Οξεία καντιντίαση του στοµατικού βλεννογόνου 

B37.1 Πνευµονική καντιντίαση 
 

 

B37.2 Καντιντίαση του δέρµατος και των νυχιών 

Ονυχία καντιντιασική 

Παρονυχία 

Εξαιρ.: δερµατίτιδα εκ σπαργάνων (της πάνας) (L22) 
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B37.3+   Καντιντίαση του αιδοίου και του κόλπου (N77.1*) 

Οξεία καντιντίαση του βλεννογόνου του κόλπου 

Μονιλιασική αιδοιοκολπίτιδα 

Καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα 

B37.4 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων του ουρογεννητικού συστήµατος 

Βαλανίτιδα+ (N51.2* ) καντιντιασική 

Ουρηθρίτιδα+ (N37.1*) 

B37.5+   Καντιντιασική µηνιγγίτιδα (G02.1*) 

B37.6+   Καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα (I39.8*) 

B37.7 Καντιντιασική σηψαιµία 

B37.8- Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων 

B37.81 Καντιντιασική οισοφαγίτιδα 

B37.88 Καντιντίαση άλλων εντοπίσεων 

Χειλίτιδα καντιντιασική 

Εντερίτιδα 

B37.9 Καντιντίαση, µη καθορισµένη 

Οξεία καντιντίαση ΜΚΑ 

B38.- Κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

B38.0 Οξεία πνευµονική κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

B38.1 Χρόνια πνευµονική κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

B38.2 Πνευµονική κοκκιδιοειδοµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B38.3 ∆ερµατική κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

B38.4+   Κοκκιδιοειδοµυκητιασική µηνιγγίτιδα (G02.1*)  

B38.7 ∆ιάχυτη κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

Γενικευµένη  κοκκιδιοειδοµυκητίαση 

B38.8 Άλλες µορφές κοκκιδιοειδοµυκητίασης 

B38.9 Κοκκιδιοειδοµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B39.- Ιστοπλάσµωση 

B39.0 Οξεία πνευµονική ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum 

B39.1 Χρόνια πνευµονική ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum 

B39.2 Πνευµονική ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum, µη καθορισµένη 

B39.3 ∆ιάχυτη ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum 

Γενικευµένη ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum 

B39.4 Ιστοπλάσµωση από Histoplasma capsulatum, µη καθορισµένη 

Αµερικανική ιστοπλάσµωση 

B39.5 Ιστοπλάσµωση από Histoplasma duboisii 

Αφρικανική ιστοπλάσµωση 

B39.9 Ιστοπλάσµωση, µη καθορισµένη 
 

 

B40.- Βλαστοµυκητίαση 

Εξαιρ.: βλαστοµυκητίαση της Βραζιλίας (B41.-*) 

χηλοειδής βλαστοµυκητίαση (B48.0) 

B40.0 Οξεία πνευµονική βλαστοµυκητίαση  

 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο I 
 
 

Σελίδα 40   

 

B40.1 Χρόνια πνευµονική βλαστοµυκητίαση 

B40.2 Πνευµονική βλαστοµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B40.3 ∆ερµατική βλαστοµυκητίαση 

B40.7 ∆ιάχυτη βλαστοµυκητίαση 

Γενικευµένη βλαστοµυκητίαση 

B40.8 Άλλες µορφές βλαστοµυκητίασης 

B40.9 Βλαστοµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B41.- Παρακοκκιδιοειδοµυκητίαση 
Περιλαµβ.:   νόσος του Lutz 

Βλαστοµύκωση της Νοτίου Αµερικής 

B41.0 Πνευµονική παρακοκκιδιοϊδοµύκωση 

B41.7 ∆ιάσπαρτη παρακοκκιδιοειδοµυκητίαση 

Γενικευµένη παρακοκκιδιοϊδοµύκωση 

B41.8 Άλλες µορφές παρακοκκιδιοϊδοµύκωση 

B41.9 Παρακοκκιδιοϊδοµύκωση, µη καθορισµένη 

B42.- Σποροτρίχωση 

B42.0+   Πνευµονική σποροτρίχωση (J99.8*) 

B42.1 Λεµφοδερµατική σποροτρίχωση 

B42.7 ∆ιάσπαρτη σποροτρίχωση 

Γενικευµένη σποροτρίχωση 

B42.8 Άλλες µορφές σποροτρίχωσης 

B42.9 Σποροτρίχωση, µη καθορισµένη 

B43.- Χρωµοµύκωση και φαιοµυκητιασικό απόστηµα 

B43.0 ∆ερµατική χρωµοµυκητίαση 

Μυρµηκιώδης δερµατίτιδα 

B43.1 Φαιοµυκητιασικό εγκεφαλικό απόστηµα 

Εγκεφαλική χρωµοµυκητίαση 

B43.2 Υποδόριο φαιοµυκητιασικό απόστηµα και κύστη 

B43.8 Άλλες µορφές χρωµοµυκητίασης 

B43.9 Χρωµοµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B44.- Ασπεργίλλωση 
Περιλαµβ.:  ασπεργίλλωµα 

B44.0 ∆ιηθητική πνευµονική ασπεργίλλωση 

B44.1 Άλλη πνευµονική ασπεργίλλωση 

B44.2 Ασπεργίλλωση των αµυγδαλών 

B44.7 ∆ιάσπαρτη ασπεργίλλωση 

Γενικευµένη ασπεργίλλωση 

B44.8 Άλλες µορφές ασπεργίλλωσης 

B44.9 Ασπεργίλλωση, µη καθορισµένη 

B45.- Κρυπτοκόκκωση 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο I 
 

 

Σελίδα 41   

 
 

B45.0 Πνευµονική κρυπτοκόκκωση 

B45.1 Εγκεφαλική κρυπτοκόκκωση 

Μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτοκόκκωση 

Κρυπτοκοκκική µηνιγγίτιδα+ (G02.1*) 

B45.2 ∆ερµατική κρυπτοκόκκωση 

B45.3 Οστική κρυπτοκόκκωση 

B45.7 ∆ιάχυτη κρυπτοκόκκωση 

Γενικευµένη κρυπτοκόκκωση 

B45.8 Άλλες µορφές κρυπτοκόκκωσης 

B45.9 Κρυπτοκόκκωση, µη καθορισµένη 

B46.- Ζυγοµύκωση 

B46.0 Πνευµονική µουκορµυκητίαση 

B46.1 Ρινοεγκεφαλική µουκορµυκητίαση 

B46.2 Γαστρεντερική µουκορµυκητίαση 

B46.3 ∆ερµατική µουκορµυκητίαση 

Υποδόρια µουκορµυκητίαση 

B46.4 ∆ιάσπαρτη µουκορµυκητίαση 

Γενικευµένη µουκορµυκητίαση 

B46.5 Μουκορµυκητίαση, µη καθορισµένη 

B46.8 Άλλες µορφές ζυγοµύκωσης 

Εντοµοφθοροµυκητίαση 

B46.9 Ζυγοµύκωση, µη καθορισµένη 

Φυκοµύκωση ΜΚΑ 

B47.- Μυκήτωµα 

B47.0 Ευµυκήτωµα 

Μαδούρειος πους, µυκήτωµα 

Μαδουροµυκητίαση 

B47.1 Ακτινοµυκήτωµα 

B47.9 Μυκήτωµα, µη καθορισµένο 

Μαδούρειος πους ΜΚΑ 

B48.- Άλλες µυκητιάσεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

B48.0 Λοµποµύκωση 

Χηλοειδής βλαστοµυκητίαση 

B48.1 Ρινοσποριδίωση 

B48.2 Αλλεσχερίαση 

Λοίµωξη που οφείλεται στο µύκητα Pseudallescheria boydii 

Λοίµωξη που οφείλεται στο µύκητα Scedosporium 

Εξαιρ.: µαδούρειος πους (B47.0) 

B48.3 Γεωτρίχωση 

Στοµατίτιδα από Geotrichum 

B48.4 Πενικίλλωση 
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B48.7 Μυκητιάσεις από ευκαιριακούς- παθογόνους µύκητες 

Μυκητιάσεις από µύκητες χαµηλής µολυσµατικότητας οι οποίοι µπορούν να προκαλέσουν λοίµωξη µόνον 

υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις όπως παρουσία (άλλης) νόσου ή µετά από χορήγηση 

ανοσοκατασταλτικών και άλλων θεραπευτικών παραγόντων ή ακτινοθεραπείας. Οι περισσότεροι από αυτούς 

τους παθογόνους µύκητες είναι φυσιολογικώς σαπρόφυτα του εδάφους και της οργανικής ύλης σε 

αποσύνθεση. 

B48.8 Άλλες καθορισµένες µυκητιάσεις 

Aδιασπειροµυκητίαση 

B49 Μη καθορισµένη µυκητίαση 

Περιλαµβ.:  µυκηταιµία ΜΚΑ 
 

 

 

 

Πρωτοζωϊκές λοιµώξεις 
 

(B50-B64) 

Εξαιρ.: αµοιβάδωση (Α06.-) 

άλλα πρωτοζωικά εντερικά νοσήµατα (Α07.-) 

B50.- Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία] από Plasmodium falciparum 

Περιλαµβ.: µικτές λοιµώξεις από Plasmodium falciparum µε οποιοδήποτε άλλο είδος πλασµώδιου 

B50.0 Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία] από Plasmodium falciparum µε εγκεφαλικές 

επιπλοκές 

Εγκεφαλική ελονοσία ΜΚΑ 

B50.8 Άλλες µορφές σοβαρού ή επιπλεγµένου κακοήθους τριταίου πυρετού [ελονοσίας από 

Plasmodium falciparum] 

Σοβαρός ή επιπλεγµένος κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium falciparum] ΜΚΑ 

B50.9 Κακοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium falciparum] µη καθορισµένος 

B51.- Καλοήθης τριταίος πυρετός από Plasmodium vivax 
Περιλαµβ.:   µικτές λοιµώξεις από Plasmodium vivax µε οποιοδήποτε άλλο είδος πλασµώδιου, εκτός του 

Plasmodium falciparum 

Εξαιρ.: όταν η λοίµωξη είναι µικτή µε Plasmodium falciparum (B50.-*) 

B51.0 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] µε ρήξη σπληνός 

B51.8 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] µε άλλες επιπλοκές 

B51.9 Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] χωρίς επιπλοκές 

Καλοήθης τριταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium vivax] ΜΚΑ 

B52.- Καλοήθης τεταρταίος πυρετός από Plasmodium malariae 

Περιλαµβ.: µικτές λοιµώξεις του Plasmodium malariae µε άλλα είδη πλασµώδιου, εκτός των Plasmodium 

falciparum και Plasmodium vivax 

Εξαιρ.: µικτές λοιµώξεις µε Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• vivax (B51.-) 

B52.0 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium malariae] µε νεφροπάθεια 

B52.8 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium malariae] µε άλλες επιπλοκές 

B52.9 Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium Malaria] χωρίς επιπλοκές 

Καλοήθης τεταρταίος πυρετός [ελονοσία από Plasmodium Malaria] ΜΚΑ 

B53.- Άλλες µορφές ελονοσίας επιβεβαιωµένες παρασιτολογικά 
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B53.0 Ελονοσία από Plasmodium ovale 

Εξαιρ.: όταν η λοίµωξη είναι µικτή µε Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• malariae (B52.-) 

• vivax (B51.-) 

B53.1 Ελονοσία από πλασµώδια των πιθήκων 

Εξαιρ.: όταν η λοίµωξη είναι µικτή µε Plasmodium: 

• falciparum (B50.-) 

• malariae (B52.-) 

• ovale (B53.-) 

• vivax (B51.-) 

B53.8 Άλλες µορφές ελονοσίας επιβεβαιωµένες παρασιτολογικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Παρασιτολογικά επιβεβαιωµένη ελονοσία ΜΚΑ 

B54 Ελονοσία, µη καθορισµένη 

Περιλαµβ.:  ελονοσία κλινικά διαγνωσµένη χωρίς παρασιτολογική επιβεβαίωση 

B55.- Λεϊσµανίαση 

B55.0 Σπλαγχνική λεϊσµανίαση 

∆ερµατική λεϊσµανίαση µετά από Kala-azar 

Kala-azar 

B55.1 ∆ερµατική λεϊσµανίαση 

∆ιάχυτη δερµατική λεϊσµανίαση 

B55.2 Βλεννογονοδερµατική λεϊσµανίαση 

Βλεννογονοδερµατική λεϊσµανίαση (espundia) 

B55.9 Λεϊσµανίαση, µη καθορισµένη 

B56.- Αφρικανική τρυπανοσωµίαση 

Περιλαµβ.:   νόσος του ύπνου 

B56.0 Γαµβιανή τρυπανοσωµίαση 

Λοίµωξη από Trypanosoma brucei gambiense 

Νόσος του ύπνου της ∆υτικής Αφρικής 

B56.1 Ροδεσιανή τρυπανοσωµίαση 

Λοίµωξη από Trypanosoma brucei rhodesiense 

Νόσος του ύπνου της Ανατολικής Αφρικής 

B56.9 Αφρικανική τρυπανοσωµίαση, µη καθορισµένη 

Νόσος του ύπνου ΜΚΑ 

Τρυπανοσωµίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η Αφρικανική τρυπανοσωµίαση 

B57.- Νόσος του Chagas 

Περιλαµβ.:  αµερικανική τρυπανοσωµίαση 

λοίµωξη από Trypanosoma cruzi 

B57.0+   Οξεία νόσος του Chagas µε συµµετοχή της καρδιάς (I41.2*, I98.1*) 

Οξεία νόσος του Chagas µε: 

• καρδιαγγειακή συµµετοχή που δεν ταξινοµείται αλλού (I98.1*) 

• µυοκαρδίτιδα (I41.2*) 

B57.1 Οξεία νόσος του Chagas χωρίς συµµετοχή της καρδιάς 

Οξεία νόσος του Chagas ΜΚΑ 
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B57.2     Νόσος του Chagas (χρόνια) µε συµµετοχή της καρδιάς 

Αµερικανική τρυπανοσωµίαση ΜΚΑ 

Νόσος του Chagas (χρόνια) (µε): 

• καρδιαγγειακή συµµετοχή που δεν ταξινοµείται αλλού+ (I98.1*) 

• µυοκαρδίτιδα+ (I41.2*) 

• ΜΚΑ 

Τρυπανοσωµίαση ΜΚΑ, σε περιοχές όπου επικρατεί η νόσος του Chagas 

B57.3    Νόσος του Chagas (χρόνια) µε συµµετοχή του πεπτικού συστήµατος 

B57.4    Νόσος του Chagas (χρόνια) µε συµµετοχή του νευρικού συστήµατος 

B57.5     Νόσος του Chagas (χρόνια) µε συµµετοχή άλλου οργάνου 

B58.-   Τοξοπλάσµωση 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από Toxoplasma gondii 

Εξαιρ.: συγγενής τοξοπλάσµωση (P37.1) 

B58.0+   Οφθαλµοπάθεια από τοξόπλασµα 

Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα από τοξόπλασµα (H32.0*) 

B58.1+   Ηπατίτιδα από τοξόπλασµα (K77.0*) 

B58.2+   Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από τοξόπλασµα (G05.2*) 

B58.3+   Πνευµονική τοξοπλάσµωση (J17.3*) 

B58.8     Τοξοπλάσµωση µε συµµετοχή άλλων οργάνων 

µυοκαρδίτιδα από τοξόπλασµα+ (I41.2*) 

µυοσίτιδα από τοξόπλασµα+ (M63.1-*) 

B58.9 Τοξοπλάσµωση, µη καθορισµένη 

B59+ Πνευµοκύστωση (J17.3*) 

Περιλαµβ.:  πλασµατοκυτταρική διάµεση πνευµονία 

πνευµονία από: 

• Pneumocystis carinii 

• Pneumocystis jirovecii 

B60.-    Άλλα πρωτοζωικά νοσήµατα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: εντερική µικροσποριδίωση (A07.8) 

ισοσπορίαση (A07.3) 

κρυπτοσποριδίωση (A07.2) 

B60.0     Μπαµπεσίωση 

Πιροπλάσµωση 

B60.1     Ακανθαµοιβάδωση 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα από ακανθαµοιβάδα+ [Acanthamoeba] (H19.2*) 

Επιπεφυκίτιδα από ακανθαµοιβάδα+ [Acanthamoeba] (H13.1*) 

B60.2     Nεγκλερίωση [λοίµωξη από Naegleria] 

Πρωτοπαθής αµοιβαδική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*) 

B60.8      Άλλα καθορισµένα πρωτοζωικά νοσήµατα 

Μικροσποριδίωση 

B64      Μη καθορισµένο πρωτοζωικό νόσηµα 
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Ελµινθιάσεις 

 

(B65-B83) 

B65.- Σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] 

Περιλαµβ.:  πυρετός του σαλιγκαριού 

B65.0 Σχιστοσωµίαση από Schistosoma haematobium [σχιστοσωµίαση ουροδόχου κύστεως] 

Σχιστοσωµίαση ουροποιητικού 

B65.1 Σχιστοσωµίαση από Schistosoma mansoni [εντερική σχιστοσωµίαση] 

Σχιστοσωµίαση γαστρεντερικού 

B65.2 Σχιστοσωµίαση από Schistosoma japonicum 

Ασιατική σχιστοσωµίαση 

B65.3 ∆ερµατίτιδα από κερκάριες 

Κνησµός του κολυµβητή, δερµατίτιδα από σχιστόσωµα 

B65.8 Άλλες σχιστοσωµιάσεις 

Λοίµωξη από Schistosoma: 

• intercalatum 

• mattheei 

• mekongi 

B65.9 Σχιστοσωµίαση, µη καθορισµένη 

B66.- Άλλες λοιµώξεις από τρηµατώδεις σκώληκες 

B66.0 Οπισθορχίαση 

Λοίµωξη από: 

• τρηµατώδεις σκώληκες του ήπατος γάτας 

• Opisthorchis (felineus) (viverrini) 

B66.1 Κλωνορχίαση 

Νόσος των τρηµατωδών σκωλήκων του ήπατος, της Κίνας 

Λοίµωξη από Clonorchis sinensis 

Νόσος των τρηµατωδών σκωλήκων του ήπατος, της Ανατολής 

B66.2 ∆ικροκοιλίαση 

Νόσος από Dicrocoelium dendriticum 

Λοίµωξη από τρηµατώδεις σκώληκες του Lancet 

B66.3 ∆ιστοµίαση 

Λοίµωξη από Fasciola: 

• gigantica 

• hepatica 

• indica 

Νόσος των τρηµατωδών σκωλήκων του ήπατος 

Νόσος των τρηµατωδών σκωλήκων του ήπατος των προβάτων 

B66.4 Παραγονιµίαση 

Λοίµωξη από είδη του Paragonimus 

Νόσος των τρηµατωδών σκωλήκων του πνεύµονα 

Πνευµονική διστοµίαση 
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B66.5 Φασιολοψίαση 

Νόσος τρηµατωδών σκωλήκων του εντέρου 

Λοίµωξη από Fasciolopsis buski 

Εντερική διστοµίαση 

B66.8 Άλλες καθορισµένες λοιµώξεις από τρηµατώδεις σκώληκες 

Εχινοστοµίαση 

Ετεροφυΐαση 

Μεταγονιµίαση 

Νανοφυτίαση 

Ουατσονίαση 

B66.9 Λοίµωξη από τρηµατώδεις σκώληκες, µη καθορισµένη 

B67.- Εχινοκοκκίαση 

Περιλαµβ.:  υδατίδωση 

B67.0 Λοίµωξη του ήπατος από Echinococcus granulοsus [εχινόκοκκος κύστη] 

B67.1 Λοίµωξη του πνεύµονα από Echinococcus granulosus [εχινόκοκκος κύστη] 

B67.2 Λοίµωξη των οστών από Echinococcus granulosus [εχινόκοκκος κύστη] 

B67.3 Λοίµωξη από Echinococcus granulosus, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων [εχινόκοκκος 

κύστη] 

B67.4 Λοίµωξη από Echinococcus granulosus, µη καθορισµένη [εχινόκοκκος κύστη] 

(Λοίµωξη από) εχινόκοκκο ταινία 

B67.5 Λοίµωξη του ήπατος από Echinococcus multilocularis 

B67.6 Λοίµωξη από Echinococcus multilocularis, άλλων και πολλαπλών εντοπίσεων 

B67.7 Λοίµωξη από Echinococcus multilocularis µη καθορισµένη 

B67.8 Εχινοκοκκίαση µη καθορισµένη, του ήπατος 

B67.9 Εχινοκοκκίαση, άλλη και µη καθορισµένη 

Εχινοκοκκίαση ΜΚΑ 

B68.- Ταινίαση 

Εξαιρ.: κυστικέρκωση (B69.-) 

B68.0 Ταινίαση από Taenia solium 
 

 (Λοίµωξη από) ταινία των χοίρων 

B68.1  Ταινίαση από Taenia saginata    

 Λοίµωξη από Taenia saginata (ώριµη 

µορφή) (Λοίµωξη από) 

 
ταινία 

 
των 

 
βοοειδών 

B68.9  Ταινίαση, µη καθορισµένη    

B69.- Κυστικέρκωση 

Περιλαµβ.:  κυστικέρκωση που οφείλεται σε προνυµφική µορφή της Taenia solium 

B69.0 Κυστικέρκωση του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

B69.1 Κυστικέρκωση του οφθαλµού 

B69.8 Κυστικέρκωση άλλων εντοπίσεων 

B69.9 Κυστικέκρωση, µη καθορισµένη 

B70.- ∆ιφυλλοβοθρίαση και σπαργάνωση 

B70.0 ∆ιφυλλοβοθρίαση 

(Λοίµωξη από) πλατυέλµινθα των ιχθύων 

Λοίµωξη από Diphylollobothrium (latum) (pacificum) (ώριµη µορφή) 

Εξαιρ.: λοίµωξη από προνύµφες του Diphyllobothrium (B70.1)
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B70.1     Σπαργάνωση 

Λοίµωξη από προνύµφες του Diphyllobothrium 

Λοίµωξη από: 

• Sparganum (mansoni) (proliferum) 

• προνύµφες της Spirometra 

Λοίµωξη από Spirometra 

B71.-    Άλλες λοιµώξεις από κεστώδεις σκώληκες 

B71.0     Υµενολεπίαση 

Πλατυελµινθίαση των επιµύων 

Λοίµωξη από υµενολέπιδα νανώδη [Dwarf tapewarm] 

B71.1     ∆ιπυλιδίαση 

Λοίµωξη από Dipylidium (caninum) 

B71.8     Άλλες καθορισµένες λοιµώξεις από κεστώδεις σκώληκες 

Κοινουρίαση ή κοινούρωση [Coenurosis] 

B71.9     Λοίµωξη από κεστώδεις σκώληκες, µη καθορισµένη 

Πλατυελµινθιάσεις ΜΚΑ 

B72      ∆ρακοντίαση 

Περιλαµβ.: λοίµωξη από Dracunculus medinensis [δρακόντειος σκώληκας] 

λοίµωξη από σκώληκα της Γουϊνέας 

B73      Ογκοκέρκωση 

Περιλαµβ.: τύφλωση των ποταµών [river blindness] 

λοίµωξη από Οnchocerca volvulus 

ογκοκερκίαση 

B74.-   Φιλαρίαση 

Εξαιρ.: ογκοκέρκωση (B73) 

τροπική (πνευµονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ (J82) 

B74.0     Φιλαρίαση από Wuchereria bancrofti 

Ελεφαντίαση από Wuchereria bancrofti 

Λεµφική φιλαρίαση 

B74.1    Φιλαρίαση από Brugia malayi 

B74.2   Φιλαρίαση από Brugia timori 

B74.3     Λοΐαση [Loiasis] 

Μόλυνση εκ νυγµού αφρικάνικης µύγας 

Οίδηµα του Calabar 

Φιλαρίαση loa-loa [Λόα-λόα] 

B74.4     Μανσονελλίαση 

Λοίµωξη από Μansonella: 

• ozzardi 

• perstans 

• streptocerca 

B74.8     Άλλες φιλαριάσεις 

∆ιροφιλαρίαση 

B74.9     Φιλαρίαση, µη καθορισµένη 

B75      Τριχινέλλωση 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από είδη Τριχινέλλας [Τrichinella] 

τριχίνωση 
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B76.- Λοίµωξη από αγκυλόστοµα [hookworm] 

Περιλαµβ.:  uncinariasis 

B76.0 Αγκυλοστοµίαση 

Λοίµωξη από είδη αγκυλοστόµατος [Ancylostoma] 

B76.1 Νεκατορίαση 

Λοίµωξη από Necator americanus 

B76.8 Άλλες αγκυλοστοµιάσεις 

B76.9 Αγκυλοστοµίαση, µη καθορισµένη 

Μεταναστεύουσα δερµατική προνύµφη [larva migrans cutanea] ΜΚΑ 

B77.- Ασκαριδίαση 

Περιλαµβ.:  ασκαρίαση 

ασκαριδίαση 

λοίµωξη από ασκαρίδες 

B77.0 Ασκαριδίαση µε εντερικές επιπλοκές 

B77.8 Ασκαριδίαση µε άλλες επιπλοκές 

B77.9 Ασκαριδίαση, µη καθορισµένη 

B78.- Στρογγυλοειδίαση 

Εξαιρ.: τριχοστρογγυλίαση (B81.2) 

B78.0 Εντερική στρογγυλοειδίαση 

B78.1 Στρογγυλοειδίαση του δέρµατος 

B78.7 ∆ιάχυτη στρογγυλοειδίαση 

B78.9 Στρογγυλοειδίαση, µη καθορισµένη 

B79 Τριχιουρίαση 

Περιλαµβ.:  (λοίµωξη) (νόσος) από Trichurus trichiura 

τριχοκεφαλίαση 

B80 Εντεροβίαση [λοίµωξη από νηµατέλµινθες] 

Περιλαµβ.: λοίµωξη από νηµατώδεις σκώληκες 

λοίµωξη από οξύουρους 

οξυουρίαση 

B81.- Άλλες εντερικές ελµινθιάσεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 

αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

B81.0 Ανισακίαση 

Λοίµωξη από Anisakis larvae 

B81.1 Εντερική καπιλλαρίαση 

Λοίµωξη από Capillaria philippinensis 

Καπιλλαρίαση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ηπατική καπιλλαρίαση (B83.8) 

B81.2 Τριχοστρογγυλίαση 

B81.3 Εντερική αγγειοστρογγυλίαση 

Αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus costaricensis 

Αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus costaricensis 

B81.4 Μικτές εντερικές ελµινθιάσεις 

Μικτή ελµινθίαση ΜΚΑ 

Λοίµωξη από περισσότερα από ένα είδη εντερικών ελµίνθων, από τις κατηγορίες B65.0-B81.3 και B81.8 
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B81.8 Άλλες καθορισµένες εντερικές ελµινθιάσεις 

Λοίµωξη από: 

• είδη του Οesophagostomum 

• είδη του Ternidens deminutus 

• είδη του Ternidens diminutus 

B82.- Μη καθορισµένη εντερική παρασίτωση 

B82.0 Εντερική ελµινθίαση, µη καθορισµένη 

B82.9 Εντερική παρασίτωση, µη καθορισµένη 

B83.- Άλλες ελµινθιάσεις 
Εξαιρ.: καπιλλαρίαση: 

• εντερική (B81.1) 

• ΜΚΑ (B81.1) 

B83.0 Σπλαχνική µεταναστευτική προνύµφη 

Τοξοκαρίαση 

B83.1 Γναθοστοµίαση 

B83.2 Αγγειοστρογγυλίαση από Parastrongylus cantonensis 

Αγγειοστρογγυλίαση από Angiostrongylus cantonensis 

Ηωσινοφιλική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα+ (G05.2*) 

Εξαιρ.: εντερική αγγειοστρογγυλίαση (B81.3) 

B83.3 Συγγαµίαση 

Συγγάµωση 

B83.4 Εσωτερική ιρουδινίαση [hirudiniasis] 

Εξαιρ.: εξωτερική ιρουδινίαση (B88.3) 

B83.8 Άλλες καθορισµένες ελµινθιάσεις 

Ακανθοκεφαλίαση, λοίµωξη από ακανθοκέφαλους σκώληκες 

Γογκυλονεµίαση, λοίµωξη από gongylonema pulchrum 

Ηπατική καπιλλαρίαση 

Μεταστρογγυλίαση, λοίµωξη από Metastrongylus 

Θηλαζίαση, λοίµωξη από το γένος νηµατοειδών σκωλήκων Thelazia 

B83.9 Ελµινθίαση, µη καθορισµένη 

Σκώληκες ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εντερική ελµινθίαση ΜΚΑ (B82.0) 
 

 

 

 

Φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις 
 

(B85-B89) 

B85.- Φθειρίαση 

B85.0 Φθειρίαση από Pediculus humanus capitis 

Παρασιτική λοίµωξη από φθείρα του τριχωτού της κεφαλής 

B85.1 Φθειρίαση που οφείλεται σε Pediculus humanus corporis 

Παρασιτική λοίµωξη από φθείρα του σώµατος 

B85.2 Φθειρίαση, µη καθορισµένη 
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B85.3 Φθειρίαση 

Λοίµωξη από: 

• crab-louse 

• φθείρα του εφηβαίου 

B85.4 Μικτή φθειρίαση 

Λοίµωξη από περισσότερα από ένα είδη φθειρών από τις κατηγορίες B85.0-B85.3 

B86 Ψώρα 

Περιλαµβ.:  σαρκοκοπτικός κνησµός 

B87.- Μυΐαση 

Περιλαµβ.:  λοίµωξη από προνύµφες µυγών 

B87.0 ∆ερµατική µυΐαση 

∆ερµατική παρασίτωση µε προνύµφες δίπτερων εντόµων 

B87.1 Τραυµατική µυΐαση 

∆ερµατική µυΐαση από τραύµα 

B87.2 Οφθαλµική µυΐαση 

B87.3 Ρινοφαρυγγική µυΐαση 

Μυΐαση του λάρυγγα 

B87.4 Μυΐαση του ωτός 

B87.8 Μυΐαση άλλων εντοπίσεων 

Eντερική µυΐαση 

Mυΐαση ουρογεννητικού 

B87.9 Μυΐαση, µη καθορισµένη 

B88.- Άλλες δερµατικές παρασιτώσεις 

B88.0 Άλλη ακαρίαση 

∆ερµατίτιδα από: 

• είδη Demodex 

• Dermanyssus gallinae 

• Liponyssoides sanguineus 

∆ερµατίτιδα από ακάρεα 

Τροµπικούλωση, λοίµωξη από ακάρεα trombicula 

Εξαιρ.: ψώρα (B86) 

B88.1 ∆ερµατική λοίµωξη από ψύλλο [Τουγκίαση] 

B88.2 Άλλες δερµατικές λοιµώξεις από αρθρόποδα 

Σκαραβίαση 

B88.3 Εξωτερική ιρουδινίαση [hirudiniasis] 

Μόλυνση από βδέλλες ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εσωτερική ιρουδινίαση (B83.4) 

B88.8 Άλλες καθορισµένες δερµατικές λοιµώξεις από παράσιτα 

Ιχθυοπαρασίτωση από Vandellia cirrhosa 

Παρασίτωση από Linguatula 

Ποροκεφαλίαση, λοίµωξη από Porocephalus 

B88.9 ∆ερµατική παρασίτωση, µη καθορισµένη 

Παρασίτωση από ακάρεα ΜΚΑ 

∆ερµατικά παράσιτα ΜΚΑ 

B89 Μη καθορισµένο παρασιτικό νόσηµα 
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∆ευτεροπαθείς καταστάσεις των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων 

 

(B90-B94) 

Σηµειώσεις: Η ενότητα B90-B94 χρησιµοποιείται όταν νοσολογικές οντότητες από τους κωδικούς Α00-Β89 προκαλούν 

δευτεροπαθείς καταστάσεις που ταξινοµούνται αλλού. Στα "αποτελέσµατα" ανήκουν νοσολογικές οντότητες, 

που προκαλούνται από άλλα νοσήµατα καθώς και όψιµα επακόλουθα νοσηµάτων της παραπάνω ενότητας 

(Β90-Β94). Ο ασθενής αποδεδειγµένα δε νοσεί πια από τα αρχικά αυτά νοσήµατα. Για τη χρήση αυτών των 

κατηγοριών, πρέπει να ανατρέχετε στις Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης Νόσων. 

B90.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης 

B90.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

B90.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης του ουρογεννητικού συστήµατος 

B90.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης των οστών και των αρθρώσεων 

B90.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης άλλων οργάνων 

B90.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης του αναπνευστικού συστήµατος και µη 

καθορισµένων µορφών φυµατίωσης 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της φυµατίωσης ΜΚΑ 

B91 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της πολιοµυελίτιδας 

Εξαιρ.: µεταπολιοµυελιτικό σύνδροµο (G14) 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της λέπρας 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και µη καθορισµένων λοιµωδών και 

παρασιτικών νοσηµάτων 

B94.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις του τραχώµατος 

B94.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της ιογενούς εγκεφαλίτιδας 

B94.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της ιογενούς ηπατίτιδας 

B94.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισµένων λοιµωδών και παρασιτικών 

νοσηµάτων 

B94.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένων λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων 
 

 

 

 

Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιµογόνοι παράγοντες 

 

(B95-B98) 

Σηµειώσεις: Αυτή η ενότητα δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιείται στη βασική κωδικοποίηση. Οι κωδικοί αυτοί 

χρησιµοποιούνται ως συµπληρωµατικοί ή πρόσθετοι κωδικοί για να καθορίσουν τον λοιµογόνο παράγοντα 

σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού. 

B95.-!   Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] και σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως 

αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.0! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] οµάδας Α ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.1! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] οµάδας B ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

 
 

 

B92 

B94.- 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο I 
 
 

Σελίδα 52   

B95.2! Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] οµάδας D ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Εντερόκοκκοι 

B95.3! Στρεπτόκοκκος της πνευµονίας [Streptococcus pneumoniae] ως αιτιολογικός 

παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.4-!   Άλλος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.41!   Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] οµάδας C ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.42!   Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] οµάδας G ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.48!   Άλλος καθορισµένος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.5! Μη καθορισµένος στρεπτόκοκκος [Streptococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.6! Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Stapylococcus aureus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.7! Άλλος σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.8! Mη καθορισµένος σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.9-!   Άλλοι καθορισµένοι Gram+ (θετικοί) µικροοργανισµοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B95.90!  Άλλοι καθορισµένοι Gram+ (θετικοί) αερόβιοι µικροοργανισµοί ως αιτιολογικοί παράγοντες 

σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Κορυνοβακτηρίδια [Corynebacterium] 

B95.91!  Άλλοι καθορισµένοι Gram+ (θετικοί) αναερόβιοι µη σπορογόνοι µικροοργανισµοί ως 

αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Πεπτοστρεπτόκοκκοι [Peptostreptococcus] 

Προπιονικά βακτήρια [Propionibacterium] 

B96.-! Άλλοι καθορισµένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες 

σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B96.0! Μυκόπλασµα [Mycoplasma] και ουρεόπλασµα [Ureoplasma] ως αιτιολογικοί παράγοντες 

σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Μυκόπλασµα της πνευµονίας [Mycoplasma pneumoniae] 

Πλευροπνευµονιοειδείς Οργανισµοί [Pleuropneumonia-Like Organisms - PPLO] 

B96.2! Escherichia coli [E. coli] και άλλα εντεροβακτηρίδια ως αιτιολογικοί παράγοντες σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Εντεροβακτηριακά 

Κλεµπσιέλλα [Klebsiella] 

Μοργκανέλλα [Morganella] 

Πρωτέας [Proteus] 

Σερράτια [Serratia] 

B96.3! Αιµόφιλος ινφλουέντζας [H. influenzae] και µοραξέλλα [Moraxella] ως αιτιολογικοί 

παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

οµάδα HACEK (Haemophilus spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, 

Eikenella spp. και Kingella kingae) 

Αιµόφιλος ινφλουέντζας [H. influenzae]
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B96.5! Ψευδοµονάδα [Pseudomonas] και άλλοι αζυµωτικοί βακτηριακοί παράγοντες ως 

αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

Ακινετοβακτήριο [Acinetobacter] 

Burkholderia 

Ψευδοµονάδα [Pseudomonas aeruginosa] 

Στενοτροφοµονάδα [Stenotrophomonas] 

B96.6! Bacteroides fragilis [B. fragilis] και άλλοι Gram-(αρνητικοί) αναερόβιοι 

µικροοργανισµοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα 

κεφάλαια 

B96.7! Κλωστηρίδιο το διαθλαστικό [Clostridium perfringens] και άλλοι Gram+(θετικοί) 

σπορογόνοι αναερόβιοι µικροοργανισµοί ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B96.8! Άλλοι καθορισµένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B97.-! Ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B97.0! Αδενοϊός ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B97.1! Εντεροϊός ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα 

κεφάλαια 

Ιος Coxsackie 

Ιος ECHO 

B97.2! Κορονoϊός [Coronavirus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

σε άλλα κεφάλαια 

B97.3! Ρετροϊός [retrovirus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε 

άλλα κεφάλαια 

Lentivirus 

Ογκοϊός [oncovirus] 

B97.4! Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός [Respiratory-Syncytial-Virus, RSV] ως αιτιολογικός 

παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B97.5! Ρεοϊός [reovirus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα 

κεφάλαια 

B97.6! Παρβοϊός [parvovirus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε 

άλλα κεφάλαια 

B97.7! Ιός των θηλωµάτων [papillomavirus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B97.8! Άλλοι ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

σε άλλα κεφάλαια 

Ανθρώπινος µεταπνευµονοϊός [humanes metapneumonovirus, MPV] 

B98.-! Άλλοι καθορισµένοι λοιµογόνοι παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B98.0! Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού [Helicobacter pylori, H.pylori] ως αιτιολογικός 

παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια 

B98.1! Vibrio vulnificus ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται σε άλλα 

κεφάλαια 
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Άλλα λοιµώδη νοσήµατα 

 (B99-B99) 

B99 Άλλα και µη καθορισµένα λοιµώδη νοσήµατα 
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Κεφάλαιο II  

Νεοπλάσµατα  

(C00 - D48) 
 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

C00-C97   Κακοήθη νεοπλάσµατα 

C00-C75 Κακοήθη νεοπλάσµατα επακριβώς καθορισµένων εντοπίσεων, χαρακτηριζόµενα ή θεωρούµενα ως 

πρωτοπαθή, εκτός του λεµφικού, του αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών 

C00-C14   Κακοήθη νεοπλάσµατα του χείλους, της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα 

C15-C26   Κακοήθη νεοπλάσµατα οργάνων του πεπτικού συστήµατος 

C30-C39   Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων του αναπνευστικού συστήµατος και άλλων 

ενδοθωρακικών οργάνων 

C40-C41   Κακοήθη νεοπλάσµατα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

C43-C44   Μελάνωµα και άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του δέρµατος 

C45-C49   Κακοήθη νεοπλάσµατα του µεσοθηλιακού ιστού και των µαλακών µορίων 

C50-C50   Κακοήθη νεοπλάσµατα του µαστού [µαζικού αδένα] 

C51-C58   Κακοήθη νεοπλάσµατα των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

C60-C63   Κακοήθη νεοπλάσµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

C64-C68   Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος 

C69-C72   Κακοήθη νεοπλάσµατα του οφθαλµού, του εγκεφάλου και άλλων τµηµάτων του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος 

C73-C75   Κακοήθη νεοπλάσµατα του θυρεοειδούς και άλλων ενδοκρινών αδένων 

C76-C80 Κακοήθη νεοπλάσµατα ασαφώς καθοριζόµενων, δευτεροπαθών και µη καθορισµένων εντοπίσεων 

C81-C96 Κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού, του αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών, χαρακτηριζόµενα 

ή θεωρούµενα ως πρωτοπαθή 

C97-C97 Πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσµατα πολλαπλών εντοπίσεων 

D00-D09   Νεοπλάσµατα in situ [ενδοεπιθηλιακά] 

D10-D36   Καλοήθη νεοπλάσµατα 

D37-D48   Νεοπλάσµατα µε αβέβαιη ή άγνωστη συµπεριφορά 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

C94.8! Βλαστική κρίση της χρόνιας µυελογενούς λευχαιµίας (ΧΜΛ) 

C95.8! Λευχαιµία, ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy] 

C97! Κακοήθη νεοπλάσµατα µε ανεξάρτητες πρωτοπαθείς πολλαπλές εντοπίσεις 

Σηµειώσεις: 

1. Πρωτοπαθή, ασαφώς καθορισµένα, δευτεροπαθή και µη καθορισµένης εντόπισης κακοήθη νεοπλάσµατα 

Οι κατηγορίες C76-C80 περιλαµβάνουν κακοήθη νεοπλάσµατα για τα οποία είτε δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για την 

πρωτοπαθή εντόπιση, είτε το νεόπλασµα περιγράφεται ως «διάχυτο», «διάσπαρτο» ή «γενικευµένο» χωρίς να αναφέρεται η 

πρωτοπαθής εντόπιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρωτοπαθής εντόπιση θεωρείται άγνωστη. 

2. Λειτουργική δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  

Σε αυτό το κεφάλαιο ταξινοµούνται όλα τα νεοπλάσµατα, είτε είναι λειτουργικώς ενεργά είτε όχι. Η λειτουργική 

δραστηριότητα του νεοπλάσµατος µπορεί να προσδιοριστεί µε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο IV. Έτσι π.χ. ένα 

κακόηθες φαιοχρωµοκύττωµα των επινεφριδίων που παράγει κατεχολαµίνες πρέπει να κωδικοποιείται µε το C74 και τον 

πρόσθετο κωδικό E27.5. Ένα βασεόφιλο αδένωµα της υπόφυσης µε σύνδροµο Cushing πρέπει να κωδικοποιείται µε το D35.2 

και τον πρόσθετο κωδικό E24.0. 

3. Μορφολογία 
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Τα κακοήθη νεοπλάσµατα υποδιαιρούνται σε µορφολογικές (ιστολογικές) υποκατηγορίες: Καρκινώµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακανθοκυτταρικών και των αδενοκαρκινωµάτων, σαρκώµατα, άλλα νεοπλάσµατα των µαλακών 

µορίων συµπεριλαµβανοµένων των µεσοθηλιωµάτων, λεµφώµατα (Hodgkin και µη Hodgkin), λευχαιµίες, άλλα νεοπλάσµατα 

µε καθορισµένη εντόπιση ή µη καθορισµένα νεοπλάσµατα. Ο όρος "καρκίνος" είναι ένας γενικευµένος όρος που 

περιλαµβάνει τις παραπάνω υποκατηγορίες, ο οποίος όµως χρησιµοποιείται σπανιότερα για τις κακοήθειες του λεµφικού, το 

αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών. Ο όρος "καρκίνωµα" χρησιµοποιείται µερικές φορές λανθασµένα ως συνώνυµο του 

όρου "καρκίνος". 

Στο Κεφάλαιο ΙΙ τα νεοπλάσµατα ταξινοµούνται κυρίως σε ευρείες κατηγορίες µε βάση τη (βιολογική) συµπεριφορά τους 

και, εντός αυτών των οµάδων, σε υποκατηγορίες µε βάση την εντόπιση. Σε µερικές εξαιρετικές περιπτώσεις η µορφολογία 

υποδηλώνεται στους τίτλους της κατηγορίας και της υποκατηγορίας τους. 

Για όσους επιθυµούν να προσδιορίσουν τον ιστολογικό τύπο ενός νεοπλάσµατος, παρέχονται ξεχωριστοί κωδικοί 

ταξινόµησης της µορφολογίας των νεοπλασµάτων (βλέπε υποκεφάλαιο "Μορφολογία των νεοπλασµάτων"). Αυτοί οι 

κωδικοί προέρχονται από τη 2η έκδοση της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O), η οποία είναι µια 

διαξονική ταξινόµηση µε ανεξάρτητα συστήµατα κωδικοποίησης για την τοπογραφία και τη µορφολογία. Οι κωδικοί της 

µορφολογίας απαρτίζονται από έξι χαρακτήρες: οι πρώτοι τέσσερις χαρακτήρες προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο, ο 

πέµπτος χαρακτήρας αποδίδει τη συµπεριφορά του νεοπλάσµατος (βαθµό κακοήθειας) (κακόηθες πρωτοπαθές, κακόηθες 

δευτεροπαθές-µεταστατικό, in situ, καλόηθες, αβέβαιο αν πρόκειται για κακόηθες ή καλόηθες), και ο έκτος χαρακτήρας 

αποδίδει το βαθµό διαφοροποίησης των συµπαγών όγκων, και χρησιµοποιείται επίσης ως ειδικός κωδικός για τα λεµφώµατα 

και τις λευχαιµίες. 

4. Χρήση των υποκατηγοριών στο Κεφάλαιο II 

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική χρήση της υποκατηγορίας .8 σε αυτό το κεφάλαιο [βλέπε σηµείωση 5]. Όπου 

χρειάστηκε να παρασχεθούν υποκατηγορίες για τα νεοπλάσµατα που αναφέρονται ως «άλλα», αυτές γενικά χαρακτηρίστηκα 

ως υποκατηγορία .7. 

5. Κακοήθη νεοπλάσµατα µε επικαλυπτόµενα όρια εντόπισης και χρήση της υποκατηγορίας .8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση) 

Στις κατηγορίες C00-C75 ταξινοµούνται τα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσµατα µε βάση την πρωτοπαθή τους εστία. Πολλές 

κατηγορίες τριών χαρακτήρων διαιρούνται περαιτέρω σε συγκεκριµένα τµήµατα ή υποκατηγορίες ανάλογα µε το 

προσβεβληµένο όργανο. Ένα νεόπλασµα το οποίο επικαλύπτει δύο ή περισσότερες γειτνιάζουσες περιοχές µέσα σε µια 

κατηγορία τριών χαρακτήρων και του οποίου η πρωτοπαθής εστία δεν µπορεί να καθοριστεί, πρέπει να ταξινοµείται στην 

υποκατηγορία .8 («επικαλύπτουσα αλλοίωση»), εκτός κι αν ο συνδυασµός αυτός είναι ειδικά ταξινοµηµένος αλλού. Για 

παράδειγµα, το καρκίνωµα του οισοφάγου και του στοµάχου ταξινοµείται ειδικά µε τον κωδικό C16.0 (καρδιακή µοίρα του 

στοµάχου), ενώ το καρκίνωµα της κορυφής και της άνω επιφάνειας της γλώσσας πρέπει να κωδικοποιείται µε τον κωδικό 

C02.8. Από την άλλη πλευρά, το καρκίνωµα της κορυφής της γλώσσας το οποίο επεκτείνεται και καταλαµβάνει και την άνω 

επιφάνεια της γλώσσας πρέπει να κωδικοποιηθεί µε τον κωδικό C02.1 καθώς η πρωτοπαθής του εστία, η κορυφή της 

γλώσσας, είναι γνωστή. Ο όρος «(αλληλο)επικάλυψη» σηµαίνει ότι οι αναφερόµενες εντοπίσεις του νεοπλάσµατος 

γειτνιάζουν (είναι η µια δίπλα στην άλλη). Παρότι οι υποκατηγορίες που γειτνιάζουν αριθµητικά, γειτνιάζουν συνήθως κα 

ανατοµικά, αυτό δε συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. ουροδόχος κύστη C67.-), έτσι ώστε ο χρήστης ίσως πρέπει να 

συµβουλευτεί ανατοµικά συγγράµατα ώστε να καθορίσει τις τοπογραφικές σχέσεις. 

Μερικές φορές ένα νεόπλασµα επικαλύπτει τα όρια κατηγοριών τριών χαρακτήρων µέσα σε ορισµένα συστήµατα. Για να 

διευθετηθεί κάτι τέτοιο, δηµιουργήθηκαν οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας 

C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των µεγάλων σιελογόνων αδένων 

C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα 

C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των χοληφόρων οδών 

C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήµατος 

C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού συστήµατος και των ενδοθωρακικών οργάνων 

C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των µαλακών µορίων 

C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ουροποιητικού συστήµατος 

C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

Ένα σχετικό παράδειγµα είναι το καρκίνωµα του στοµάχου και του λεπτού εντέρου, το οποίο πρέπει να ταξινοµηθεί στην 

κατηγορία C26.8 (Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήµατος) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο II 
 

Σελίδα 57   

 
 

6. Κακοήθη νεοπλάσµατα έκτοπου ιστού 

Τα κακοήθη νεοπλάσµατα έκτοπου ιστού ταξινοµούνται µε βάση την εντόπισή τους, π.χ. τα έκτοπα κακοήθη νεοπλάσµατα 

του παγκρέατος κωδικοποιούνται στην κατηγορία C25.9 (Πάγκρεας, µη καθορισµένα). 

7. Χρήση του Αλφαβητικού Ευρετηρίου στην κωδικοποίηση των νεοπλασµάτων 

Εκτός από την εντόπιση, στην κωδικοποίηση των νεοπλασµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η µορφολογία και η 

συµπεριφορά του νεοπλάσµατος. Κατά την κωδικοποίηση των νεοπλασµάτων πρέπει πάντοτε ο χρήστης να ανατρέχει πρώτα 

στον Αλφαβητικό Κατάλογο, για την περιγραφή της µορφολογίας του νεοπλάσµατος. 

Οι εισαγωγικές σελίδες του Τόµου 3 (Αλφαβητικό Ευρετήριο) περιέχουν γενικές οδηγίες για τη σωστή χρήση του 

Αλφαβητικού Ευρετηρίου. Οι ειδικές οδηγίες και τα παραδείγµατα που αναφέρονται στα νεοπλάσµατα πρέπει να 

χρησιµεύουν ως οδηγός για την ορθή χρήση των κατηγοριών και υποκατηγοριών του Κεφαλαίου ΙΙ. 

8. Χρήση της δεύτερης έκδοσης της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O) 

Για ορισµένους µορφολογικούς τύπους, το Κεφάλαιο II δεν παρέχει ικανοποιητική ή δεν παρέχει καθόλου τοπογραφική 

ταξινόµηση. Οι τοπογραφικοί κωδικοί της ICD-Ο χρησιµοποιούν για όλα τα νεοπλάσµατα ουσιαστικά τις ίδιες κατηγορίες 

τριών και τεσσάρων χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται και στο Κεφάλαιο ΙΙ (C00-C77, C80). Κατ' αυτόν τον τρόπο, 

καθίσταται δυνατή η ακριβέστερη κωδικοποίηση της εντόπισης άλλων νεοπλασµάτων (κακοήθων 

δευτεροπαθών-µεταστατικών, καλοήθων, in situ και αβέβαιων ή αγνώστων). 

Ως εκ τούτου συνιστάται οι φορείς που ενδιαφέρονται για τον προσδιορισµό τόσο της εντόπισης όσο και της µορφολογίας 

των όγκων, όπως π.χ. κέντρα αναφοράς του καρκίνου, αντικαρκινικά νοσοκοµεία, παθολογονατοµικά εργαστήρια και άλλο 

φορείς που ειδικεύονται στον καρκίνο, να χρησιµοποιούν την ICD-Ο. 

 

 

 

 
 

Κακοήθη νεοπλάσµατα 
 

(C00-C97) 

 

 
 
Κακοήθη νεοπλάσµατα επακριβώς καθορισµένων εντοπίσεων, 

χαρακτηριζόµενα ή θεωρούµενα ως πρωτοπαθή, εκτός του λεµφικού, του 

αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών 

 

(C00-C75) 

 

 
 
Κακοήθη νεοπλάσµατα του χείλους, της στοµατικής κοιλότητας και του 

φάρυγγα 

 

(C00-C14) 

C00.-    Κακόηθες νεόπλασµα του χείλους 

Εξαιρ.: του δέρµατος του χείλους (C43.0, C44.0) 
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C00.0 Εξωτερικής επιφάνειας του άνω χείλους 

Άνω χείλους: 

• προχειλιδίου [κρασπέδου] 

• ορίου προχειλιδίου-δέρµατος 

• ΜΚΑ 

C00.1 Εξωτερικής επιφάνειας του κάτω χείλους 

Κάτω χείλους: 

• προχειλιδίου [κρασπέδου] 

• ορίου προχειλιδίου-δέρµατος 

• ΜΚΑ 

C00.2 Εξωτερικής επιφάνειας του χείλους, µη καθορισµένο 

Ορίου προχειλιδίου-δέρµατος ΜΚΑ 

C00.3 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του άνω χείλους 

Άνω χείλους: 

• χαλινού 

• του τµήµατος προς τη στοµατική κοιλότητα 

• βλεννογόνου 

• του τµήµατος προς την παρειά 

C00.4 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του κάτω χείλους 

Κάτω χείλους: 

• χαλινού 

• του τµήµατος προς τη στοµατική κοιλότητα 

• βλεννογόνου 

• του τµήµατος προς την παρειά 

C00.5 Εσωτερικής επιφάνειας [βλεννογόνου] του χείλους, µη καθορισµένο 

Χείλους, χωρίς να καθορίζεται αν είναι άνω ή κάτω χείλους: 

• χαλινού 

• του τµήµατος προς τη στοµατική κοιλότητα 

• βλεννογόνου 

• του τµήµατος προς την παρειά 

C00.6 Γωνίας του στόµατος 

Γωνίας του στόµατος 

C00.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C00.9 Χείλους, µη καθορισµένο 

C01 Κακόηθες νεόπλασµα της βάσης της γλώσσας 

Περιλαµβ.: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας 

σταθερού τµήµατος της γλώσσας ΜΚΑ 

οπίσθιου τριτηµορίου της γλώσσας 

C02.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της γλώσσας 

C02.0 Ραχιαίας [άνω] επιφάνειας της γλώσσας 

Προσθίων δύο τριτηµορίων της γλώσσας, ραχιαίας επιφάνειας 

Εξαιρ.: ραχιαίας επιφάνειας της βάσης της γλώσσας (C01) 

C02.1 Ορίου της γλώσσας 

Κορυφής της γλώσσας 

C02.2 Κάτω επιφάνειας της γλώσσας 

Χαλινού της γλώσσας 

Προσθίων δύο τριτηµορίων της γλώσσας, κάτω επιφάνειας 
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C02.3 Προσθίων δύο τριτηµορίων της γλώσσας, µη καθορισµένης εντόπισης 

Κινητού τµήµατος της γλώσσας ΜΚΑ 

Μέσου τριτηµορίου της γλώσσας ΜΚΑ 

C02.4 Γλωσσικής αµυγδαλής 

Εξαιρ.: αµυγδαλής ΜΚΑ (C09.9) 

C02.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της γλώσσας 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα της γλώσσας του οποίου η αρχική εντόπιση δεν µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά από 

τις κατηγορίες C01-C02.4 

C02.9 Γλώσσας, µη καθορισµένο 

C03.- Κακόηθες νεόπλασµα των ούλων 

Περιλαµβ.:   βλεννογόνου των φατνιακών αποφύσεων (ακρολοφίας) 

ούλων 

Εξαιρ.: κακοήθη οδοντογενή νεοπλάσµατα (C41.02-C41.1) 

C03.0 Ούλων άνω γνάθου 

C03.1 Ούλων κάτω γνάθου 

C03.9 Ούλων, µη καθορισµένο 

C04.- Κακόηθες νεόπλασµα του εδάφους του στόµατος 

C04.0 Πρόσθιου τµήµατος του εδάφους του στόµατος 

Προσθίως της συµβολής προγόµφιου-κυνόδοντα 

C04.1 Πλαγίου τµήµατος του εδάφους του στόµατος 

C04.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εδάφους του στόµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C04.9 Εδάφους του στόµατος, µη καθορισµένο 

C05.- Κακόηθες νεόπλασµα της υπερώας 

C05.0 Σκληράς υπερώας 

C05.1 Μαλθακής υπερώας 

Εξαιρ.: ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της µαλθακής υπερώας (C11.3) 

C05.2 Σταφυλής 

C05.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της υπερώας 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C05.9 Υπερώας, µη καθορισµένο 

C06.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του στόµατος 

C06.0 Βλεννογόνου της παρειάς 

Στοµατικού βλεννογόνου ΜΚΑ 

Εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς 

C06.1 Προστοµίου 

Ουλοχειλικής αύλακας (άνω) (κάτω) 

Ουλοπαρειακής αύλακας (άνω) (κάτω) 

C06.2 Οπισθογόµφιου περιοχής 

C06.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του στόµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C06.9 Στόµατος, µη καθορισµένο 

Ελάσσονα σιελογόνου αδένα, µη καθορισµένης εντόπισης 

Στοµατικής κοιλότητας ΜΚΑ 
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C07 Κακόηθες νεόπλασµα της παρωτίδας 

C08.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων µειζόνων σιελογόνων 

αδένων 

Εξαιρ.: κακοήθη νεοπλάσµατα ελασσόνων σιελογόνων αδένων που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την 

ανατοµική τους θέση 

κακοήθη νεοπλάσµατα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (C06.9) 

παρωτίδας (C07) 

C08.0 Υπογνάθιου αδένα 

Υπογνάθιου αδένα 

C08.1 Υπογλώσσιου αδένα 

C08.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση µειζόνων σιελογόνων αδένων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα µειζόνων σιελογόνων αδένων των οποίων η πρωτοπαθής εντόπιση δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C07-C08.1 

C08.9 Μείζονος σιελογόνου αδένα, µη καθορισµένο 

Σιελογόνου αδένα (µείζονος) ΜΚΑ 

C09.- Κακόηθες νεόπλασµα της αµυγδαλής 

Εξαιρ.: φαρυγγικής αµυγδαλής (C11.1) 

γλωσσικής αµυγδαλής (C02.4) 

C09.0 Αµυγδαλικού βοθρίου 

C09.1 Αµυγδαλικής [παρίσθµιας] καµάρας (πρόσθιας) (οπίσθιας) 

C09.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της αµυγδαλής 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C09.9 Αµυγδαλής, µη καθορισµένο 

Αµυγδαλής: 

• υπερώϊας 

• παρίσθµιας 

• ΜΚΑ 

C10.- Κακόηθες νεόπλασµα του στοµατοφάρυγγα 

Εξαιρ.: αµυγδαλής (C09.-) 

C10.0 Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου 

C10.1 Πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας 

Επιγλωττίδας, ελεύθερου χείλους [παρυφής] 

Γλωσσοεπιγλωττιδικής(ών) πτυχής(ών) 

Εξαιρ.: επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τµήµατος) ΜΚΑ (C32.1) 

C10.2 Πλάγιου τοιχώµατος του στοµατοφάρυγγα 

C10.3 Οπίσθιου τοιχώµατος του στοµατοφάρυγγα 

C10.4 Βραγχιακής σχισµής 

Βραγχιακής κύστης [εντόπιση νεοπλάσµατος] 

C10.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοµατοφάρυγγα 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Ζώνης συµβολής του στοµατοφάρυγγα 

C10.9 Στοµατοφάρυγγα, µη καθορισµένο 

C11.- Κακόηθες νεόπλασµα του ρινοφάρυγγα 

C11.0 Άνω τοιχώµατος του ρινοφάρυγγα 

Οροφής του ρινοφάρυγγα 
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C11.1 Οπίσθιου τοιχώµατος του ρινοφάρυγγα 

Αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Φαρυγγικής αµυγδαλής 

C11.2 Πλάγιου τοιχώµατος του ρινοφάρυγγα 

Στοµίου της ευσταχιανής σάλπιγγας 

Φαρυγγικού κολπώµατος 

Βοθρίου του Rosenmüller 

C11.3 Πρόσθιου τοιχώµατος του ρινοφάρυγγα 

Εδάφους του ρινοφάρυγγα 

Οπίσθιου ορίου του ρινικού διαφράγµατος και των χοανών 

Ρινοφαρυγγικής (πρόσθιας) (οπίσθιας) επιφάνειας της µαλθακής υπερώας 

C11.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ρινοφάρυγγα 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C11.9 Ρινοφάρυγγα, µη καθορισµένο 

Ρινοφαρυγγικού τοιχώµατος ΜΚΑ 

C12 Κακόηθες νεόπλασµα του απιοειδούς κόλπου 

Περιλαµβ.:   απιοειδούς βοθρίου 

C13.- Κακόηθες νεόπλασµα του υποφάρυγγα 

Εξαιρ.: απιοειδούς κόλπου (C12) 

C13.0 Οπισθοκρικοειδούς περιοχής 

C13.1 Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, υποφαρυγγικής µοίρας 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• οριακής ζώνης 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, της λαρυγγικής µοίρας (C32.1) 

C13.2 Οπίσθιου τοιχώµατος του υποφάρυγγα 

C13.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του υποφάρυγγα 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C13.9 Υποφάρυγγα, µη καθορισµένο 

Υποφαρυγγικού τοιχώµατος ΜΚΑ 

C14.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων στο 

χείλος, τη στοµατική κοιλότητα και το φάρυγγα 

Εξαιρ.: στοµατικής κοιλότητας ΜΚΑ (C06.9) 

C14.0 Φάρυγγα, µη καθορισµένο 

C14.2 ∆ακτυλίου του Waldeyer 

C14.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του χείλους, της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα του χείλους, της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα η προέλευση του οποίου δε 

µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C00-C14.2 

 

 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα οργάνων του πεπτικού συστήµατος 
 

(C15-C26) 
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C15.- Κακόηθες νεόπλασµα του οισοφάγου 

Σηµειώσεις: ∆ίδονται δύο εναλλακτικές υποταξινοµήσεις: 

.0-.2 σύµφωνα µε την ανατοµική περιγραφή 

.3-.5 σύµφωνα µε τα τριτηµόρια 

Υπάρχει εδώ σκόπιµη παρέκκλιση από την αρχή ότι οι κατηγορίες πρέπει να αποκλείονται αµοιβαία, 

δεδοµένου ότι και οι δύο τύποι της ορολογίας είναι σε χρήση, αλλά οι ανατοµικές διαιρέσεις δεν είναι 

ανάλογες µε αυτές των τριτηµορίων. 

C15.0 Τραχηλικής µοίρας του οισοφάγου 

C15.1 Θωρακικής µοίρας του οισοφάγου 

C15.2 Κοιλιακής µοίρας του οισοφάγου 

C15.3 Άνω τριτηµόριου του οισοφάγου 

C15.4 Μέσου τριτηµόριου του οισοφάγου 

C15.5 Κάτω τριτηµόριου του οισοφάγου 

C15.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οισοφάγου 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C15.9 Οισοφάγου, µη καθορισµένο 

C16.- Κακόηθες νεόπλασµα του στοµάχου 

C16.0 Καρδίας του στοµάχου 

Γαστροοισοφαγικής συµβολής 

Οισοφάγου και στοµάχου 

Καρδιακού στοµίου 

Καρδιοοισοφαγικής συµβολής 

C16.1 Θόλου του στοµάχου 

C16.2 Σώµατος του στοµάχου 

C16.3 Πυλωρικού άντρου 

Άντρου του στοµάχου 

C16.4 Πυλωρού 

Πυλωρικού σωλήνα 

Προπυλωρού 

C16.5 Ελάσσονος τόξου του στοµάχου, µη καθορισµένο 

Ελάσσονος τόξου του στοµάχου, που δεν ταξινοµείται στις κατηγορίες C16.1-C16.4 

C16.6 Μείζονος τόξου του στοµάχου, µη καθορισµένο 

Μείζονος τόξου του στοµάχου, που δεν ταξινοµείται στις κατηγορίες C16.0-C16.4 

C16.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του στοµάχου 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C16.9 Στοµάχου, µη καθορισµένο 

Καρκίνος του στοµάχου ΜΚΑ 

C17.- Κακόηθες νεόπλασµα του λεπτού εντέρου 

C17.0 ∆ωδεκαδακτύλου 

C17.1 Νήστιδας 

C17.2 Ειλεού 

Εξαιρ.: ειλεοτυφλικής βαλβίδας (C18.0) 

C17.3 Μεκελλείου απόφυσης 

C17.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λεπτού εντέρου 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
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C17.9 Λεπτού εντέρου, µη καθορισµένο 

C18.- Κακόηθες νεόπλασµα του παχέος εντέρου [κόλου] 

C18.0 Τυφλού 

Ειλεοτυφλικής βαλβίδας 

C18.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης 

C18.2 Ανιόντος κόλου 

C18.3 ∆εξιάς κολικής [ηπατικής] καµπής 

C18.4 Εγκάρσιου κόλου 

C18.5 Αριστερής κολικής [σπληνικής] καµπής 

C18.6 Κατιόντος κόλου 

C18.7 Σιγµοειδούς κόλου 

Σιγµοειδικής καµπής 

Εξαιρ.: ορθοσιγµοειδικής συµβολής (C19) 

C18.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παχέος εντέρου [κόλου] 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C18.9 Παχέος εντέρου [κόλου], µη καθορισµένο 

Παχέος εντέρου ΜΚΑ 

C19 Κακόηθες νεόπλασµα της ορθοσιγµοειδικής συµβολής 

Περιλαµβ.:   κόλου και ορθού 

ορθοσιγµοειδικής συµβολής 

C20 Κακόηθες νεόπλασµα του ορθού 

Περιλαµβ.:   ληκύθου του ορθού 

C21.- Κακόηθες νεόπλασµα του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

C21.0 Πρωκτού, µη καθορισµένο 

Εξαιρ.: πρωκτικού: 

• δέρµατος (C43.5, C44.5) 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) (C43.5, C44.5) 

περιπρωκτικού δέρµατος (C43.5, C44.5) 

C21.1 Πρωκτικού σωλήνα 

Σφιγκτήρα του πρωκτού 

C21.2 Κλοακογενούς (ή µεταβατικής) ζώνης 

C21.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Ορθοπρωκτικής συµβολής 

Ορθοπρωκτικής µοίρας 

Κακόηθες νεόπλασµα του ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα, η προέλευση του οποίου δε 

µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C20-C21.2 

C22.- Κακόηθες νεόπλασµα του ήπατος και των ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων 

Εξαιρ.: χοληφόρων οδών ΜΚΑ (C24.9) 

δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του ήπατος (C78.7) 

C22.0 Καρκίνωµα ηπατικών κυττάρων 

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 

C22.1 Καρκίνωµα του ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου 

Χολαγγειοκαρκίνωµα 

C22.2 Ηπατοβλάστωµα 
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C22.3 Αγγειοσάρκωµα του ήπατος 

Σάρκωµα από κύτταρα του Kupffer 

C22.4 Άλλα σαρκώµατα του ήπατος 

C22.7 Άλλα καθορισµένα καρκινώµατα του ήπατος 

C22.9 Ήπατος, µη καθορισµένο 

Κακόηθες νεόπλασµα της χοληδόχου κύστης 

Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της 

χοληφόρου οδού 

Εξαιρ.: ενδοηπατικού χοληφόρου πόρου (C22.1) 

C24.0 Εξωηπατικού χοληφόρου πόρου 

Πόρου: 

• χοληδόχου 

• κυστικού 

• ηπατικού 

• κοινού ηπατικού 

Χοληφόρου πόρου ΜΚΑ 

C24.1 Φύµατος του Vater 

C24.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των χοληφόρων οδών 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των χοληφόρων οδών, η προέλευση του οποίου δεν µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά 

από τις κατηγορίες C22.0-C24.1 

Κακόηθες νεόπλασµα που προσβάλλει αµφότερους τους ενδοηπατικούς και τους εξωηπατικούς χοληφόρους 

πόρους 

C24.9 Χοληφόρων οδών, µη καθορισµένο 

C25.- Κακόηθες νεόπλασµα του παγκρέατος 

C25.0 Κεφαλής του παγκρέατος 

C25.1 Σώµατος του παγκρέατος 

C25.2 Ουράς του παγκρέατος 

C25.3 Παγκρεατικού πόρου 

C25.4 Ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος 

Νησιδίων του Langerhans 

C25.7 Άλλων τµηµάτων του παγκρέατος 

Αυχένα του παγκρέατος 

C25.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του παγκρέατος 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C25.9 Παγκρέατος, µη καθορισµένο 

C26.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και ασαφώς καθορισµένων οργάνων του 

πεπτικού συστήµατος 

Εξαιρ.: περιτοναίου και οπισθοπεριτοναίου (C48.-) 

C26.0 Εντερικού σωλήνα, µη καθορισµένου τµήµατος 

Εντέρου ΜΚΑ 

C23 

C24.- 
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C26.1 Σπλήνα 

Εξαιρ.: θυλακιώδες (οζώδες) λέµφωµα (C82.-) 

λέµφωµα Hodgkin [λεµφωµατοειδής κοκκιωµάτωση] (C81.-) 

µη θυλακιώδες (µη οζώδες) λέµφωµα (C83.-) 

λέµφωµα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα 

άλλες και µη καθορισµένες µορφές µη-Hodgkin λεµφώµατος (C85.-) 

C26.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πεπτικού συστήµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των οργάνων του πεπτικού συστήµατος η προέλευση του οποίου δε µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C15-C26.1 

Εξαιρ.: καρδιοοισοφαγικής συµβολής (C16.0) 

C26.9 Ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων µέσα στο πεπτικό σύστηµα 

Γαστρεντερικού σωλήνα ΜΚΑ 

Πεπτικού σωλήνα ΜΚΑ 

 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων του αναπνευστικού 

συστήµατος και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων 
 

(C30-C39) 

Περιλαµβ.:   µέσου ωτός 

Εξαιρ.: µεσοθηλίωµα (C45.-) 

C30.- Κακόηθες νεόπλασµα της ρινικής κοιλότητας και του µέσου ωτός 

C30.0 Ρινικής κοιλότητας 

Ρινικής κόγχης 

Έσω ρινός 

Ρινικού χόνδρου 

Ρινικού διαφράγµατος 

Προδρόµου της ρίνας 

Εξαιρ.: οσφρητικού βολβού (C72.2) 

δέρµατος της ρίνας (C43.3, C44.3) 

οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγµατος και των χοανών (C11.3) 

ρινός ΜΚΑ (C76.0) 

ρινικού οστού (C41.02) 

C30.1 Μέσου ωτός 

Μαστοειδών κυψελών 

Έσω ωτός 

Ευσταχιανής σάλπιγγας 

Εξαιρ.: ακουστικού πόρου (έξω) (C43.2, C44.2) 

δέρµατος του (έξω) ωτός (C43.2, C44.2) 

οστού ακουστικού πόρου (C41.01) 

χόνδρου του ωτός (C49.0) 

C31.- Κακόηθες νεόπλασµα των επικουρικών [παραρρινίων] κόλπων 

C31.0 Γναθιαίου κόλπου [ιγµόρειου] 

Άντρου (ιγµόρειου) (γναθιαίου) 

C31.1 Ηθµοειδούς κόλπου 

C31.2 Μετωπιαίου κόλπου 
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C31.3 Σφηνοειδούς κόλπου 

C31.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των παραρρινίων κόλπων 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C31.9 Παραρρινίων κόλπων, µη καθορισµένο 

C32.- Κακόηθες νεόπλασµα του λάρυγγα 

C32.0 Γλωττίδας 

Φωνητικής χορδής (γνήσιας) ΜΚΑ 

Έσω λάρυγγα 

C32.1 Υπεργλωττιδικής µοίρας 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας 

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τµήµατος) ΜΚΑ 

Οπίσθιας (λαρυγγικής) επιφάνειας της επιγλωττίδας 

Κοιλιαίων πτυχών 

Νόθου φωνητικής χορδής 

Έξω λάρυγγα 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• υποφαρυγγικής µοίρας (C13.1) 

• οριακής ζώνης (C13.1) 

• ΜΚΑ (C13.1) 

πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας (C10.1) 

C32.2 Υπογλωττιδικής µοίρας 

C32.3 Λαρυγγικού χόνδρου 

C32.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του λάρυγγα 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C32.9 Λάρυγγα, µη καθορισµένο 

Κακόηθες νεόπλασµα της τραχείας 

Κακόηθες νεόπλασµα βρόγχου και πνεύµονα 

C34.0 Κύριου βρόγχου 

Τρόπιδας της τραχείας 

Πύλης (του πνεύµονα) 

C34.1 Άνω λοβού (βρόγχου) 

C34.2 Μέσου λοβού (βρόγχου) 

C34.3 Κάτω λοβού (βρόγχου) 

C34.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση βρόγχου και πνεύµονα 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C34.9 Βρόγχου ή πνεύµονα, µη καθορισµένο 

Κακόηθες νεόπλασµα του θύµου αδένα 

Κακόηθες νεόπλασµα της καρδιάς, του µεσοθωρακίου και του υπεζωκότα 

Εξαιρ.: µεσοθηλίωµα (C45.-) 

C38.0 Καρδιάς 

Περικαρδίου 

Εξαιρ.: µεγάλων αγγείων (C49.3) 

C38.1 Πρόσθιου µεσοθωρακίου 

C38.2 Οπίσθιου µεσοθωρακίου 

C38.3 Μεσοθωρακίου, µη καθορισµένου τµήµατος 

C38.4 Υπεζωκότα 

C33 

C34.- 

C37 

C38.- 
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C38.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της καρδιάς, του µεσοθωρακίου και του υπεζωκότα 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C39.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων του 

αναπνευστικού συστήµατος και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων 

Εξαιρ.: ενδοθωρακικό ΜΚΑ (C76.1) 

θωρακικό ΜΚΑ (C76.1) 

C39.0 Ανώτερης αναπνευστικής οδού, µη καθορισµένου τµήµατος 

C39.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αναπνευστικού και άλλων ενδοθωρακικών οργάνων 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα του αναπνευστικού και των ενδοθωρακικών οργάνων των οποίων η προέλευση δεν 

µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C30-C39.0 

C39.9 Ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων µέσα στο αναπνευστικό σύστηµα 

Αναπνευστικής οδού ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 
 

(C40-C41) 

Εξαιρ.: µυελού των οστών ΜΚΑ (C96.7) 

αρθρικού υµένα (C49.-) 

C40.- Κακόηθες νεόπλασµα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 

C40.0 Ωµοπλάτης και µακρών οστών του άνω άκρου 

C40.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου 

C40.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου 

C40.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου 

C40.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων των άκρων 

[Βλέπε σηµείωση 5, στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C40.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων των άκρων, µη καθορισµένο 

C41.- Κακόηθες νεόπλασµα των οστών και των αρθρικών χόνδρων άλλων και µη 

καθορισµένων εντοπίσεων 

Εξαιρ.: οστών των άκρων (C40.-) 

χόνδρου: 

• των άκρων (C40.-) 

• του λάρυγγα (C32.3) 

• της ρίνας (C30.0) 

• του ωτός (C49.0) 

C41.0- Οστών του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου 

Οστών του οφθαλµικού κόγχου 

Άνω γνάθου 

Εξαιρ.: καρκίνωµα οποιουδήποτε τύπου, εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς: 

• της άνω γνάθου (C03.0) 

• του κόλπου της άνω γνάθου [γναθιαίου άντρου] (C31.0) 

οστού της κάτω γνάθου (C41.1) 
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C41.01 Οστών εγκεφαλικού κρανίου 

Οστών του οφθαλµικού κόγχου 

Οστού: 

• ηθµοειδούς 

• µετωπιαίου 

• ινιακού 

• βρεγµατικού 

• σφηνοειδούς 

• κροταφικού 

C41.02 Οστών προσωπικού κρανίου 

Οστών του προσώπου ΜΚΑ 

Γνάθου 

Πτερυγίου της ρινός 

Άνω γνάθου 

Οστού: 

• ρινικού 

• ζυγωµατικού 

Ύνιδας 

C41.1 Κάτω γνάθου 

Οστού κάτω γνάθου 

Εξαιρ.: καρκίνωµα, οποιουδήποτε τύπου εκτός του ενδοοστικού ή του οδοντογενούς: 

• κάτω γνάθου, περιοχής των ούλων (C03.1) 

• περιοχής των ούλων ΜΚΑ (C03.9) 

οστού άνω γνάθου (C41.02) 

C41.2 Σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: ιερού οστού και κόκκυγα (C41.4) 

C41.3- Πλευρών, στέρνου και κλείδας 

C41.30 Πλευρών 

C41.31 Στέρνου 

C41.32 Κλείδας 

C41.4 Οστών της πυέλου 

Ιερού οστού 

Κόκκυγα 

C41.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των οστών και των αρθρικών χόνδρων των οποίων η προέλευση δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C40-C41.4 

C41.9 Οστών και αρθρικών χόνδρων, µη καθορισµένο 

 

 

Μελάνωµα και άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του δέρµατος 

 

(C43-C44) 

C43.- Κακόηθες µελάνωµα του δέρµατος 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί Μ872-Μ879 µε κωδικό συµπεριφοράς το /3 

Εξαιρ.: κακόηθες µελάνωµα του δέρµατος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-) 
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C43.0 Κακόηθες µελάνωµα του χείλους 

Εξαιρ.: ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους (C00.0-C00.2) 

C43.1 Κακόηθες µελάνωµα του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

C43.2 Κακόηθες µελάνωµα του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

C43.3 Κακόηθες µελάνωµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

C43.4 Κακόηθες µελάνωµα του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 

C43.5 Κακόηθες µελάνωµα του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0) 

C43.6 Κακόηθες µελάνωµα του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

C43.7 Κακόηθες µελάνωµα του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

C43.8 Επικαλύπτον κακόηθες µελάνωµα του δέρµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C43.9 Κακόηθες µελάνωµα του δέρµατος, µη καθορισµένο 

Μελάνωµα (κακόηθες) ΜΚΑ 

C44.- Άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του δέρµατος 

Περιλαµβ.:  κακόηθες νεόπλασµα των: 

• ιδρωτοποιών αδένων 

• σµηγµατογόνων αδένων 

Εξαιρ.: κακόηθες µελάνωµα του δέρµατος (C43.-) 

δέρµατος των γεννητικών οργάνων (C51-C52, C60.-, C63.-) 

σάρκωµα Kaposi (C46.-) 

C44.0 ∆έρµατος του χείλους 

Βασικοκυτταρικό καρκίνωµα του χείλους 

τριχοφόρου δέρµατος µεταξύ άνω χείλους και ρινός 

τριχοφόρου δέρµατος µεταξύ κάτω χείλους και της πωγωνο-υπογενειδίου πτυχής 

Εξαιρ.: κακόηθες νεόπλασµα του χείλους και του προχειλιδίου [κρασπέδου] (C00.-) 

C44.1 ∆έρµατος του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0) 

C44.2 ∆έρµατος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του ωτός (C49.0) 

C44.3    ∆έρµατος άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

C44.4    ∆έρµατος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου (αυχένα) 

C44.5     ∆έρµατος του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (C21.0) 

C44.6 ∆έρµατος του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

C44.7 ∆έρµατος του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 
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C44.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του δέρµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C44.9 Κακόηθες νεόπλασµα του δέρµατος, µη καθορισµένο 

 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα του µεσοθηλιακού ιστού και των µαλακών µορίων 

 

(C45-C49) 

C45.- Μεσοθηλίωµα 

Περιλαµβ.:  µορφολογικός κωδικός Μ905 µε κωδικό συµπεριφοράς το /3 

C45.0 Μεσοθηλίωµα του υπεζωκότα 

Εξαιρ.: άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του υπεζωκότα (C38.4) 

C45.1 Μεσοθηλίωµα του περιτοναίου 

Μεσεντερίου 

Μεσόκολου 

Μείζονος επιπλόου 

Περιτοναίου (τοιχωµατικού) (σπλαγχνικού) 

Εξαιρ.: άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του περιτοναίου (C48.-) 

C45.2 Μεσοθηλίωµα του περικαρδίου 

Εξαιρ.: άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα του περικαρδίου (C38.0) 

C45.7 Μεσοθηλίωµα άλλων εντοπίσεων 

C45.9 Μεσοθηλίωµα, µη καθορισµένο 

C46.- Σάρκωµα Kaposi 
Περιλαµβ.:  µορφολογικός κωδικός Μ9140 µε κωδικό συµπεριφοράς το /3 

C46.0 Σάρκωµα Kaposi του δέρµατος 

C46.1 Σάρκωµα Kaposi των µαλακών µορίων 

C46.2 Σάρκωµα Kaposi της υπερώας 

C46.3 Σάρκωµα Kaposi των λεµφαδένων 

C46.7 Σάρκωµα Kaposi άλλων εντοπίσεων 

C46.8 Σάρκωµα Kaposi πολλαπλών οργάνων 

C46.9 Σάρκωµα Kaposi, µη καθορισµένο 

C47.- Κακόηθες νεόπλασµα των περιφερικών νεύρων και του αυτόνοµου νευρικού 

συστήµατος 

Περιλαµβ.:  συµπαθητικών και παρασυµπαθητικών νεύρων και γαγγλίων 

Εξαιρ.: εγκεφαλικών νεύρων (C72.2-C72.5) 

C47.0 Περιφερικών νεύρων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

Εξαιρ.: περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου (C69.6) 

C47.1 Περιφερικών νεύρων του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

C47.2 Περιφερικών νεύρων του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

C47.3 Περιφερικών νεύρων του θώρακα 

C47.4 Περιφερικών νεύρων της κοιλίας 

C47.5 Περιφερικών νεύρων της πυέλου 

C47.6 Περιφερικών νεύρων του κορµού, µη καθορισµένο 
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C47.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των περιφερικών νεύρων και του αυτόνοµου νευρικού 

συστήµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C47.9 Περιφερικών νεύρων και του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

C48.- Κακόηθες νεόπλασµα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου 

Εξαιρ.: σάρκωµα Kaposi (C46.1) 

µεσοθηλίωµα (C45.-) 

C48.0 Οπισθοπεριτοναίου 

C48.1 Καθορισµένων τµηµάτων του περιτοναίου 

Μεσεντέριου 

Μεσόκολου 

Μείζονος επιπλόου 

Περιτοναίου: 

• τοιχωµατικού 

• σπλαγχνικού 

C48.2 Περιτοναίου, µη καθορισµένο 

C48.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C49.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλου συνδετικού και µαλακών µορίων 

Περιλαµβ.:   αιµοφόρου αγγείου 

ορογόνου 

περιτονίας 

λίπους 

χόνδρου 

συνδέσµου, εκτός αυτών της µήτρας 

λεµφαγγείου 

µυός 

τένοντα (ελύτρου) 

αρθρικού υµένα 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του µαστού (C50.-) 

σάρκωµα Kaposi (C46.-) 

χόνδρου: 

• άρθρωσης (C40-C41) 

• λάρυγγα (C32.3) 

• ρίνας (C30.0) 

µεσοθηλίωµα (C45.-) 

περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (C47.-) 

περιτοναίου (C48.-) 

οπισθοπεριτοναίου (C48.0) 

C49.0 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων της κεφαλής, του προσώπου και του 

τραχήλου 

Συνδετικού ιστού του: 

• βλεφάρου 

• ωτός 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του οφθαλµικού κόγχου (C69.6) 

C49.1 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

C49.2 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του 

ισχίου 
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C49.3 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων του θώρακα 

Μασχάλης 

Μεγάλων αγγείων 

∆ιαφράγµατος 

Εξαιρ.: µαστού (C50.-) 

καρδιάς (C38.0) 

µεσοθωρακίου (C38.1- C38.3) 

θύµου αδένα (C37) 

C49.4 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων της κοιλίας 

Κοιλιακού τοιχώµατος 

Υποχονδρίου 

C49.5 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων της πυέλου 

Περινέου 

Γλουτών 

Βουβωνικής χώρας 

C49.6 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων του κορµού, µη καθορισµένο 

Ράχης ΜΚΑ 

C49.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του συνδετικού ιστού και των µαλακών µορίων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα του συνδετικού ιστού και των µαλακών µορίων, η προέλευση του οποίου δεν µπορεί 

να ταξινοµηθεί στις κατηγορίες C47-C49.6 

C49.9 Συνδετικού ιστού και µαλακών µορίων, µη καθορισµένο 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα του µαστού [µαζικού αδένα] 

(C50-C50) 

C50.- Κακόηθες νεόπλασµα του µαστού [µαζικού αδένα] 

Περιλαµβ.:  συνδετικού ιστού του µαστού 

Εξαιρ.: δέρµατος του µαστού (C43.5, C44.5) 

C50.0 Θηλής και θηλαίας άλω 

C50.1 Κεντρικού τµήµατος του µαστού 

C50.2 Άνω έσω τεταρτηµορίου του µαστού 

C50.3 Κάτω έσω τεταρτηµορίου του µαστού 

C50.4 Άνω έξω τεταρτηµορίου του µαστού 

C50.5 Κάτω έξω τεταρτηµορίου του µαστού 

C50.6 Μασχαλιαίας ουράς του µαστού 

C50.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του µαστού 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C50.9 Μαστού, µη καθορισµένο 
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Κακοήθη νεοπλάσµατα των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

 

(C51-C58) 

Περιλαµβ.:  δέρµατος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

C51.- Κακόηθες νεόπλασµα του αιδοίου 

C51.0 Μεγάλου χείλους 

Βαρθολίνειου αδένα 

C51.1  Μικρού χείλους 

C51.2     Κλειτορίδας 

C51.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του αιδοίου 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C51.9 Αιδοίου, µη καθορισµένο 

Έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων ΜΚΑ 

Αιδοίου 

Κακόηθες νεόπλασµα του κόλπου 

Κακόηθες νεόπλασµα του τραχήλου της µήτρας 

C53.0 Ενδοτραχήλου 

C53.1 Εξωτραχήλου 

C53.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της µήτρας 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C53.9 Τραχήλου της µήτρας, µη καθορισµένο 

C54.- Κακόηθες νεόπλασµα του σώµατος της µήτρας 

C54.0 Ισθµού της µήτρας 

Κατώτερης µοίρας της µήτρας 

C54.1 Ενδοµητρίου 

C54.2 Μυοµητρίου 

C54.3 Πυθµένα της µήτρας 

C54.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του σώµατος της µήτρας 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C54.9 Σώµατος της µήτρας, µη καθορισµένο 

Κακόηθες νεόπλασµα της µήτρας, µη καθορισµένου τµήµατος 

Κακόηθες νεόπλασµα της ωοθήκης 

Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων γυναικείων γεννητικών 

οργάνων 

C57.0 Σάλπιγγας [Φαλοπιανού πόρου] 

Ωαγωγού 

Σάλπιγγας 

C57.1 Πλατέoς συνδέσµου της µήτρας 

C57.2 Στρογγύλου συνδέσµου της µήτρας 

Στρογγύλου συνδέσµου 

C52 

C53.- 

C55 

C56 

C57.- 
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C57.3 Παραµητρίου 

Συνδέσµου της µήτρας ΜΚΑ 

C57.4 Εξαρτηµάτων της µήτρας, µη καθορισµένο 

C57.7 Άλλων καθορισµένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Σωµάτιου ή πόρου του Wolf 

C57.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των γυναικείων γεννητικών οργάνων η προέλευση του οποίου δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C51-C57.7, C58 

Σαλπιγγο-ωοθηκικό 

Μητρο-ωοθηκικό 

C57.9 Γυναικείων γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένο 

Γυναικείων γεννητικών οργάνων, ΜΚΑ 

C58 Κακόηθες νεόπλασµα του πλακούντα 

Περιλαµβ.:  χοριοεπιθηλίωµα ΜΚΑ 

χοριοκαρκίνωµα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: υδατιδώδης µύλη: 

• κακοήθης (D39.2) 

• διεισδυτική (D39.2) 

• ΜΚΑ (O01.9) 

χοριοαδένωµα (καταστροφικό) (D39.2) 

 

 

 
 

Κακοήθη νεοπλάσµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
 

(C60-C63) 

Περιλαµβ.:  δέρµατος των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

C60.- Κακόηθες νεόπλασµα του πέους 

C60.0 Πόσθης 

Ακροποσθίας 

C60.1 Βαλάνου του πέους 

C60.2 Σώµατος του πέους 

Σηραγγώδους σώµατος 

C60.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του πέους 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C60.9 Πέους, µη καθορισµένο 

∆έρµατος του πέους ΜΚΑ 

Κακόηθες νεόπλασµα του προστάτη 

Κακόηθες νεόπλασµα του όρχεος 

C62.0 Έκτοπου όρχεος [κρυψορχίας] 

Έκτοπου όρχεος [εντόπιση νεοπλάσµατος] 

Ατελώς κατελθόντος όρχεος [εντόπιση νεοπλάσµατος] 

C62.1 Κατελθόντος όρχεος 

Ορθότοπου όρχεος (που βρίσκεται στο όσχεο) 

C61 

C62.- 
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C62.9 Όρχεος, µη καθορισµένο 

C63.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων ανδρικών γεννητικών 

οργάνων 

C63.0 Επιδιδυµίδας 

C63.1 Σπερµατικού τόνου 

C63.2 Οσχέου 

∆έρµατος του οσχέου 

C63.7 Άλλων καθορισµένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

Σπερµατοδόχου κύστης 

C63.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, η προέλευση του οποίου δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες C60-C63.7. 

C63.9 Ανδρικών γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένο 

Ουρογεννητικής οδού του άρρενος ΜΚΑ 

 

 

 
 

Κακοήθη νεοπλάσµατα των οργάνων του ουροποιητικού 

συστήµατος 
 

(C64-C68) 

C64 Κακόηθες νεόπλασµα του νεφρού, εκτός της νεφρικής πυέλου 

Εξαιρ.: νεφρικής πυέλου (C65) 

νεφρικών καλύκων (C65) 

C65 Κακόηθες νεόπλασµα της νεφρικής πυέλου 

Περιλαµβ.:   νεφρικών καλύκων 

πυελοουρητηρικής συµβολής 

C66 Κακόηθες νεόπλασµα του ουρητήρα 

Εξαιρ.: ουρητηρικού στοµίου (C67.6) 

C67.- Κακόηθες νεόπλασµα της ουροδόχου κύστης 

C67.0 Tριγώνου της ουροδόχου κύστης 

C67.1 Θόλου της ουροδόχου κύστης 

C67.2 Πλάγιου τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης 

C67.3 Πρόσθιου τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης 

C67.4 Οπίσθιου τοιχώµατος της ουροδόχου κύστης 

C67.5 Αυχένα της ουροδόχου κύστης 

Έσω ουρηθρικού στοµίου 

C67.6 Ουρητηρικού στοµίου 

C67.7 Ουραχού 

C67.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση της ουροδόχου κύστης 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C67.9 Ουροδόχου κύστης, µη καθορισµένο 
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C68.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων οργάνων του 

ουροποιητικού 

Εξαιρ.: ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ: 

• του άρρενος (C63.9) 

• του θήλεος (C57.9) 

C68.0 Ουρήθρας 

Εξαιρ.: έσω ουρηθρικού στοµίου (C67.5) 

C68.1 Παραουρηθρικού αδένα 

C68.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση των οργάνων του ουροποιητικού 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα των οργάνων του ουροποιητικού η προέλευση του οποίου δεν µπορεί να ταξινοµηθεί 

σε καµιά από τις κατηγορίες C64-C68.1 

C68.9 Οργάνου του ουροποιητικού, µη καθορισµένο 

Ουροποιητικού συστήµατος ΜΚΑ 

 

 

 
 

Κακοήθη νεοπλάσµατα του οφθαλµού, του εγκεφάλου και 

άλλων τµηµάτων του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
 

(C69-C72) 

C69.- Κακόηθες νεόπλασµα του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

Εξαιρ.: βλεφάρου (δέρµατος) (C43.1, C44.1) 

συνδετικού ιστού του βλεφάρου (C49.0) 

οπτικού νεύρου (C72.3) 

C69.0 Επιπεφυκότα 

C69.1 Κερατοειδούς 

C69.2 Αµφιβληστροειδούς 

C69.3 Χοριοειδούς 

C69.4 Ακτινωτού σώµατος 

C69.5 ∆ακρυϊκού αδένα και πόρου 

Ρινοδακρυϊκού πόρου 

∆ακρυϊκού ασκού 

C69.6 Οφθαλµικού κόγχου 

Συνδετικού ιστού του οφθαλµικού κόγχου 

Εξωοφθάλµιου µυός 

Περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου 

Οπισθοβολβικού ιστού 

Οπισθοφθάλµιου ιστού 

Εξαιρ.: οστού του οφθαλµικού κόγχου (C41.01) 

C69.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C69.9 Οφθαλµού, µη καθορισµένο 

Οφθαλµικού βολβού 

C70.- Κακόηθες νεόπλασµα των µηνίγγων 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο II 
 

Σελίδα 77   

 
 

C70.0 Εγκεφαλικών µηνίγγων 

C70.1 Νωτιαίων µηνίγγων 

C70.9 Μηνίγγων, µη καθορισµένο 

C71.- Κακόηθες νεόπλασµα του εγκεφάλου 

Εξαιρ.: εγκεφαλικών νεύρων (C72.2- C72.5) 

οπισθοβολβικού ιστού (C69.6) 

C71.0 Εγκεφάλου, εκτός των λοβών και των κοιλιών 

Υπερσκηνίδιου ΜΚΑ 

C71.1 Μετωπιαίου λοβού 

C71.2 Κροταφικού λοβού 

C71.3 Βρεγµατικού λοβού 

C71.4 Ινιακού λοβού 

C71.5 Εγκεφαλικής κοιλίας 

Εξαιρ.: τέταρτης κοιλίας (C71.7) 

C71.6 Παρεγκεφαλίδας 

C71.7 Εγκεφαλικού στελέχους 

Υποσκηνίδιου ΜΚΑ 

Τέταρτης κοιλίας 

C71.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C71.9 Εγκεφάλου, µη καθορισµένο 

C72.- Κακόηθες νεόπλασµα του νωτιαίου µυελού, των κρανιακών νεύρων και 

άλλων τµηµάτων του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: µηνίγγων (C70.-) 

περιφερικών νεύρων και του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (C47.-) 

C72.0 Νωτιαίου µυελού 

C72.1 Ιππουρίδας 

C72.2 Οσφρητικού νεύρου [Ι εγκεφαλική συζυγία] 

Οσφρητικού βολβού 

C72.3 Οπτικού νεύρου [ΙΙ εγκεφαλική συζυγία] 

C72.4 Στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλική συζυγία] 

C72.5 Άλλων και µη καθορισµένων εγκεφαλικών νεύρων 

Εγκεφαλικών νεύρων ΜΚΑ 

C72.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου και άλλων τµηµάτων του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

Κακόηθες νεόπλασµα του εγκεφάλου και άλλων τµηµάτων του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η 

προέλευση του οποίου δεν µπορεί να ταξινοµηθεί σε καµιά από τις κατηγορίες (C70- C72.5). 

C72.9 Κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

Νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 
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Κακοήθη νεοπλάσµατα του θυρεοειδούς και άλλων 

ενδοκρινών αδένων 
 

(C73-C75) 

Κακόηθες νεόπλασµα του θυρεοειδούς αδένα 

Κακόηθες νεόπλασµα του επινεφριδίου 

C74.0 Φλοιού του επινεφριδίου 

C74.1 Μυελού του επινεφριδίου 

C74.9 Επινεφριδίου, µη καθορισµένο 

C75.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων ενδοκρινών αδένων και των συνοδών τους 

δοµών 

Εξαιρ.: ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (C25.4) 

όρχεος (C62.-) 

επινεφριδίου (C74.-) 

ωοθήκης (C56) 

θυρεοειδούς αδένα (C73) 

θύµου αδένα (C37) 

C75.0 Παραθυρεοειδούς αδένα 

C75.1 Υπόφυσης 

C75.2 Κρανιοφαρυγγικού πόρου 

C75.3 Κωναρίου [επίφυσης] 

C75.4 Καρωτιδικού σωµατίου 

C75.5 Αορτικού σωµατίου και άλλων παραγαγγλίων 

C75.8 Με συµµετοχή πολλαπλών ενδοκρινών αδένων, µη καθορισµένη 

Σηµειώσεις: Αν οι εντοπίσεις της πολλαπλής συµµετοχής είναι γνωστές, πρέπει να κωδικοποιούνται ξεχωριστά. 

C75.9 Ενδοκρινούς αδένα, µη καθορισµένο 

 

 

 

Κακοήθη νεοπλάσµατα ασαφώς καθοριζόµενων, δευτεροπαθών και µη 

καθορισµένων εντοπίσεων 

 

(C76-C80) 

C76.- Κακόηθες νεόπλασµα άλλων και ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων 

Εξαιρ.: κακόηθες νεόπλασµα: 

• µη καθορισµένης εντόπισης (C80.-) 

• λεµφικού, αιµοποιητικού και σχετικών ιστών (C81-C96) 

• ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ: 

- άρρενος (C63.9) 

- θήλεος (C57.9) 

C73 

C74.- 
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C76.0 Κεφαλής, προσώπου και τραχήλου 

Ρίνας ΜΚΑ 

Παρειάς ΜΚΑ 

C76.1 Θώρακα 

Μασχάλης ΜΚΑ 

Ενδοθωρακικό ΜΚΑ 

Θωρακικό ΜΚΑ 

C76.2 Κοιλίας 

C76.3 Πυέλου 

Βουβώνα ΜΚΑ 

Επικαλύπτουσα αλλοίωση της πυέλου, όπως: 

• ορθοκολπικού (διαφράγµατος) 

• ορθοκυστικού (διαφράγµατος) 

C76.4 Άνω άκρου 

C76.5 Κάτω άκρου 

C76.7 Άλλων ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων 

C76.8 Επικαλύπτουσα αλλοίωση άλλων και ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων 

[Βλέπε σηµείωση 5 στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

C77.- ∆ευτεροπαθές και µη καθορισµένο κακόηθες νεόπλασµα των λεµφαδένων 

Εξαιρ.: κακόηθες νεόπλασµα των λεµφαδένων, καθορισµένο ως πρωτοπαθές (C81- C87, C96.-) 

C77.0 Λεµφαδένων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

Υπερκλείδιων λεµφαδένων 

C77.1 Ενδοθωρακικών λεµφαδένων 

C77.2 Ενδοκοιλιακών λεµφαδένων 

C77.3 Μασχαλιαίων και λεµφαδένων του άνω άκρου 

Θωρακικών λεµφαδένων 

C77.4 Βουβωνικών και λεµφαδένων του κάτω άκρου 

C77.5 Πυελικών λεµφαδένων 

C77.8 Λεµφαδένων πολλαπλών εντοπίσεων 

C77.9 Λεµφαδένων, µη καθορισµένο 

C78.- ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα οργάνων του αναπνευστικού και του 

πεπτικού συστήµατος 

C78.0 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του πνεύµονα 

C78.1 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του µεσοθωρακίου 

C78.2 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του υπεζωκότα 

C78.3 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων οργάνων του 

αναπνευστικού 

C78.4 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του λεπτού εντέρου 

C78.5 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του παχέος εντέρου και του ορθού 

C78.6 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του οπισθοπεριτοναίου και του περιτοναίου 

C78.7 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του ήπατος και της ενδοηπατικής χοληφόρας οδού 

C78.8 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων οργάνων του 

πεπτικού συστήµατος 

C79.- ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων 

εντοπίσεων 
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C79.0 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου 

C79.1 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα της ουροδόχου κύστης και άλλων και µη 

καθορισµένων οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος 

C79.2 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του δέρµατος 

C79.3 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών µηνίγγων 

Προσβολή των µηνίγγων σε νεοπλάσµατα του λεµφικού, αιµοποιητικού και σχετικών ιστών 

C79.4 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του 

νευρικού συστήµατος 

C79.5 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα των οστών και του µυελού των οστών 

Προσβολή του νωτιαίου µυελού σε κακοήθη λεµφώµατα (καταστάσεις που ταξινοµούνται µε τους κωδικούς 

C81-C88) 

C79.6 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα της ωοθήκης 

C79.7 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του επινεφριδίου 

C79.8- ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

C79.81 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του µαστού 

Εξαιρ.: δέρµατος του µαστού (C79.2) 

C79.82 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα των γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα της ωοθήκης (C79.6) 

C79.83 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα του περικαρδίου 

C79.84 Άλλο δευτεροπαθές νεόπλασµα της καρδιάς 

Ενδοκαρδίου 

Μυοκαρδίου 

C79.88 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

C79.9 ∆ευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασµα µη καθορισµένης εντόπισης 

Γενικευµένος (δευτεροπαθής): 

• καρκίνος ΜΚΑ 

• κακοήθης όγκος ΜΚΑ 

Καρκινωµάτωση (δευτεροπαθής) ΜΚΑ 

Πολλαπλοί δευτεροπαθείς καρκίνοι ΜΚΑ 

C80.- Κακόηθες νεόπλασµα χωρίς καθορισµένη εντόπιση 

C80.0 Κακόηθες νεόπλασµα καθορισµένο ως άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης 

C80.9 Κακόηθες νεόπλασµα µη καθορισµένο 

Καρκίνωµα ΜΚΑ 

Καρκίνος ΜΚΑ  

Κακοήθης όγκος ΜΚΑ 

Πολλαπλοί καρκίνοι ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλοί δευτεροπαθείς καρκίνοι ΜΚΑ (C79.9) 

δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσµατα, µη καθορισµένης εντόπισης (C79.9) 
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Κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού, του αιµοποιητικού 

και των σχετικών ιστών, χαρακτηριζόµενα ή θεωρούµενα 

ως πρωτοπαθή 
 

(C81-C96) 
Σε περίπτωση προσβολής των µηνίγγων ή του εγκεφάλου σε νεοπλάσµατα του λεµφικού, αιµοποιητικού και των 

σχετικών ιστών, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C79.3). 

Σε περίπτωση προσβολής του νωτιαίου µυελού σε κακοήθη λεµφώµατα (καταστάσεις που ταξινοµούνται µε τους 

κωδικούς C81-C88), θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C79.5). 

Εξαιρ.: ∆ευτεροπαθή και µη καθορισµένα κακοήθη νεοπλάσµατα των λεµφαδένων (C77.-) 

C81.- Λέµφωµα (νόσος) Hodgkin 

C81.0 Λέµφωµα Hodgkin - οζώδης λεµφοεπικρατητικός τύπος  

C81.1 (Κλασικό) λέµφωµα Hodgkin - οζώδης σκληρυντικός τύπος 

C81.2 (Κλασικό) λέµφωµα Hodgkin - τύπος µικτής κυτταροβρίθειας 

C81.3 (Κλασικό) λέµφωµα Hodgkin - λεµφοπενικός τύπος 

C81.4 (Κλασικό) λέµφωµα Hodgkin - λεµφοκυτταρικός τύπος 

Εξαιρ.: λέµφωµα Hodgkin - οζώδης λεµφοεπικρατητικός τύπος (C81.0) 

C81.7 Άλλες µορφές (κλασικού) λέµφωµατος Hodgkin 

Κλασικό λέµφωµα Hodgkin, µη ταξινοµηµένο σε τύπο 

C81.9 Λέµφωµα Hodgkin, µη καθορισµένο  

C82.- Θυλακιώδες (µη-Hodgkin) λέµφωµα 

Περιλαµβ.: θυλακιώδες (µη-Hodgkin) λέµφωµα µε ή χωρίς διάχυτες περιοχές 

Εξαιρ.: (µη Hodgkin) λέµφωµα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα (C84.-) 

C82.0 Θυλακιώδες λέµφωµα [µικροκυτταρικό] βαθµού Ι 

C82.1 Θυλακιώδες λέµφωµα [µικτό µικροκυτταρικό και µεγαλοκυτταρικό] βαθµού ΙΙ 

C82.2 Θυλακιώδες λέµφωµα [µεγαλοκυτταρικό] βαθµού ΙΙΙ, µη καθορισµένο 

C82.3    Θυλακιώδες λέµφωµα [µεγαλοκυτταρικό] βαθµού ΙΙIA 

C82.4    Θυλακιώδες λέµφωµα [µεγαλοκυτταρικό] βαθµού ΙΙIB 

C82.5     ∆ιάχυτο κεντροκυτταρικό θυλακιώδες λέµφωµα 

C82.6 ∆ερµατικό κεντροκυτταρικό θυλακιώδες λέµφωµα 

C82.7 Άλλοι τύποι θυλακιώδους λεµφώµατος 

C82.9 Θυλακιώδες λέµφωµα µη καθορισµένο 

Οζώδες λέµφωµα ΜΚΑ 

C83.- Μη θυλακιώδες (µη-Hodgkin) λέµφωµα 

C83.0 Μικροκυτταρικό (διάχυτο) λέµφωµα β κυττάρων 

Λεµφοπλασµατοκυτταρικό λέµφωµα 

Μη λευχαιµική µορφή της Β-χρόνιας λεµφογενούς λευχαιµίας 

Οζώδες λέµφωµα της οριακής ζώνης 

Λέµφωµα της οριακής ζώνης του σπλήνα 

Εξαιρ.: χρόνια λεµφογενής λευχαιµία (C91.1-) 

λέµφωµα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα (C84.-) 

µακροσφαιριναιµία Waldenstrom (C88.0-) 
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C83.1 Λέµφωµα από κύτταρα του µανδύα [mantle cell lymphoma] 

Κακοήθης λεµφωµατώδης πολυποδίαση 

Κεντροκυτταρικό λέµφωµα 

C83.3 Μεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέµφωµα Β κυττάρων 

Αναπλαστικό 

CD30-θετικό 

Ανοσοβλαστικό 

Λεµφοβλαστικό µεγαλοκυτταρικό διάχυτο λέµφωµα Β κυττάρων 

Αδιαφοροποίητο 

Με άφθονα Τ-κύτταρα 

Κεντροβλαστικό 

Εξαιρ.: µεσοθωρακικό (θυµικό) µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα Β κυττάρων (C85.2) 

λέµφωµα από ώριµα T/NK κύτταρα (C84.-) 

C83.5 Λεµφοβλαστικό λέµφωµα 

Λέµφωµα από πρόδροµα Β λεµφοβλαστικά κύτταρα 

Λεµφοβλαστικό λέµφωµα Β κυττάρων 

Λεµφοβλαστικό λέµφωµα Τ κυττάρων 

Λεµφοβλαστικό λέµφωµα ΜΚΑ 

Λέµφωµα από πρόδροµα Τ λεµφοβλαστικά κύτταρα 

C83.7 Λέµφωµα Burkitt 

Άτυπο λέµφωµα Burkitt 

Λέµφωµα "δίκην Burkitt" ["Burkitt-like"] 

Εξαιρ.: οξεία Β-λεµφοβλαστική λευχαιµία τύπου Burkitt (C91.8-) 

C83.8 Άλλα µη θυλακιώδη (µη οζώδη) λεµφώµατα 

Λέµφωµα Β κυττάρων µε πρωτογενή έκκριση 

Ενδαγγειακό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα Β κυττάρων 

Λεµφωµατοειδής κοκκιωµάτωση 

Εξαιρ.: µεσοθωρακικό (θυµικό) µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα Β κυττάρων (C85.2) 

λέµφωµα Β κυττάρων µε άφθονα Τ κύτταρα (C83.3) 

C83.9 Μη θυλακιώδη (µη οζώδη) λεµφώµατα, µη καθορισµένα 

C84.- Λέµφωµα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα 

C84.0 Σπογγοειδής µυκητίαση 

C84.1 Νόσος του Sézary 

C84.4 Μη προσδιορισµένο περιφερικό Τ-κυτταρικό λέµφωµα 

Λέµφωµα Lennert 

Λεµφοεπιθηλιοειδές λέµφωµα 

C84.5 Άλλα λεµφώµατα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα 

Σηµειώσεις: Σε περίπτωση που αναφέρεται η προέλευση ή συµµετοχή των Τ-κυττάρων του 

λεµφώµατος, θα πρέπει να κωδικοποιείται η ακριβής περιγραφή του. 

Εξαιρ.: αγγειοανοσοβλαστικό Τ- λέµφωµα (C86.5) 

βλαστικό λέµφωµα ΝΚ κυττάρων (C86.4) 

εξωλεµφαδενικό Τ/ΝΚ κυτταρικό λέµφωµα, ρινικού τύπου (C86.0) 

ηπατοσπληνικό λέµφωµα Τ κυττάρων (C86.1) 

πρωτοπαθής CD30 + (θετική) Τ-λεµφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρµατος (C86.6) 

υποδόριο Τ-λέµφωµα µιµούµενο υποδερµατίτιδα (C86.3) 

λευχαιµία Τ κυττάρων (C91.-) 

λέµφωµα Τ κυττάρων τύπου εντεροπάθειας (C86.2) 

C84.6 Αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα ALK+ (θετικό) 

Αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα CD30+ (θετικό) 
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C84.7 Αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα ALK- (αρνητικό) 

Εξαιρ.: πρωτοπαθής CD30+ (θετική) Τ-λεµφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρµατος (C86.6) 

C84.8 ∆ερµατικό λέµφωµα Τ-κυττάρων µη καθορισµένο 

C84.9 Λέµφωµα από ώριµα Τ/ΝΚ κύτταρα, µη καθορισµένο 

Λέµφωµα από Τ/ΝΚ κύτταρα, µη καθορισµένο 

Εξαιρ.: µη προσδιορισµένο λέµφωµα από ώριµα Τ κύτταρα (C84.4) 

C85.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τύποι µη-Hodgkin λεµφώµατος 

C85.1 Λέµφωµα Β κυττάρων, µη καθορισµένο 
Σηµειώσεις: Σε περίπτωση που αναφέρεται η προέλευση ή συµµετοχή των Β-κυττάρων του   

    λεµφώµατος, θα πρέπει να κωδικοποιείται η ακριβής περιγραφή του. 

C85.2 Μεγαλοκυτταρικό λέµφωµα Β-κυττάρων µεσοθωρακίου (θύµου) 

C85.7 Άλλοι καθορισµένοι τύποι µη-Hodgkin λεµφώµατος 

C85.9 Μη-Hodgkin λέµφωµα, µη καθορισµένο 

Κακόηθες λέµφωµα ΜΚΑ 

Λέµφωµα ΜΚΑ 

Μη-Hodgkin λέµφωµα ΜΚΑ 

C86.- Άλλα προσδιορισµένα λεµφώµατα από Τ/ΝΚ κύτταρα 

Εξαιρ.: αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα ALK- (αρνητικό) (C84.7) 

αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα ALK+ (θετικό) (C84.6) 

C86.0 Εξωλεµφαδενικό Τ/ΝΚ κυτταρικό λέµφωµα, ρινικού τύπου 

C86.1 Ηπατοσπληνικό λέµφωµα Τ κυττάρων 

Λέµφωµα που περιλαµβάνει α/β και γ/δ τύπους 

C86.2 Λέµφωµα Τ κυττάρων τύπου εντεροπάθειας 

Λέµφωµα Τ κυττάρων σχετιζόµενο µε εντεροπάθεια 

C86.3 Υποδόριο Τ-λέµφωµα µιµούµενο υποδερµατίτιδα 

C86.4 Βλαστικό λέµφωµα ΝΚ κυττάρων 

C86.5 Αγγειοανοσοβλαστικό Τ- λέµφωµα 

Αγγειοανοσοβλαστική λεµφαδενοπάθεια µε δυσπρωτεϊναιµία 

C86.6 Πρωτοπαθής CD30+ (θετική) Τ-λεµφοϋπερπλαστική αλλοίωση του δέρµατος 

Λεµφωµατοειδής βλατίδωση 

Πρωτοπαθές δερµατικό αναπλαστικό µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα 

Πρωτοπαθές δερµατικό CD30+ (θετικό) µεγαλοκυτταρικό λέµφωµα Τ-κυττάρων 

C88.- Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήµατα 
Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C88: 

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση 

Σε µερική ύφεση 

1 Σε πλήρη ύφεση 

C88.0- Μακροσφαιριναιµία Waldenstrom 

Λεµφοπλασµατοκυτταρικό λέµφωµα µε παραγωγή ΙgM 

Μακροσφαιριναιµία (πρωτοπαθής) (ιδιοπαθής) 

Εξαιρ.: µικροκυτταρικό λέµφωµα Β κυττάρων (C83.0) 

C88.2- Άλλες νόσοι των βαρέων αλύσεων 

Νόσος του Franklin 

Νόσος των γ-βαρέων αλύσεων 

Νόσος των My-βαρέων αλύσεων 
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C88.3- Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου 

Νόσος των α -βαρέων αλύσεων 

Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου του τύπου µεσογειακού λεµφώµατος 

C88.4- Εξωλεµφαδενικό λέµφωµα Β κυττάρων της (µεθ)οριακής ζώνης, του λεµφικού ιστού 

των βλεννογόνων [λέµφωµα MALT] 

Σηµειώσεις: Σε περίπτωση µετάπτωσης σε ένα υψηλής κακοήθειας (διάχυτο µεγαλοκυτταρικό) 

λέµφωµα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C83.3). 

Λέµφωµα του λεµφικού ιστού του δέρµατος [λέµφωµα SALT] 

Λέµφωµα του λεµφικού ιστού των βρόγχων [λέµφωµα BALT] 

C88.7- Άλλα κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήµατα 

C88.9- Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήµατα, µη καθορισµένα 

Ανοσοϋπερπλαστικά νοσήµατα ΜΚΑ 

C90.- Πολλαπλούν µυέλωµα και κακοήθη πλασµατοκυτταρικά νεοπλάσµατα 
Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C90: 

0   Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 

Χωρίς στοιχεία ύφεσης  

Σε µερική ύφεση 

1   σε πλήρη ύφεση 

C90.0- Πολλαπλούν µυέλωµα 

Νόσος του Kahler 

Μυελικό πλασµατοκύττωµα 

Μυελωµάτωση 

Πλασµατοκυτταρικό µυέλωµα 

Εξαιρ.: µονήρες πλασµατοκύττωµα (C90.3-) 

C90.1- Πλασµατοκυτταρική λευχαιµία 

Λευχαιµία από πλασµατοκύτταρα 

C90.2- Εξωµυελικό πλασµατοκύττωµα 

C90.3- Μονήρες πλασµατοκύττωµα 

Εντοπισµένος κακοήθης πλασµατοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ 

Πλασµατοκύττωµα ΜΚΑ 

Μονήρες µυέλωµα 

C91.- Λεµφική [λεµφογενής] λευχαιµία 
Σε περίπτωση λευχαιµίας ανθεκτικής στην θεραπεία εφόδου [induction therapy], θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8) 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C91: 

0   Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 

Χωρίς να αναφέρεται 

ύφεση Σε µερική ύφεση 

1   σε πλήρη ύφεση 

C91.0- Οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία [ΟΛΛ] 
Σηµειώσεις: Αυτός ο κωδικός χρησιµοποιείται αποκλειστικά για λευχαιµίες από πρόδροµα Τ και Β 

                      κύτταρα. 

C91.1- Χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία Β κυττάρων [ΧΛΛ] 

Λεµφοπλασµατοκυτταρική λευχαιµία 

Σύνδροµο Richter 

Εξαιρ.: λεµφοπλασµατοκυτταρικό λέµφωµα (C83.0) 

C91.3- Προλεµφοκυτταρική λευχαιµία Β κυττάρων 
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C91.4- Λευχαιµία από τριχωτά κύτταρα [hairy-cell leukemia] 

Λευχαιµική δικτυοενδοθηλίωση 

C91.5- Τ-κυτταρικό λέµφωµα/λευχαιµία των ενηλίκων (σχετιζόµενο µε τον HTLV-I ιό) 

Οξεία 

Χρόνια 

Λεµφωµατώδης µορφή 

Υποβόσκουσα 

C91.6- Τ-προλεµφοκυτταρική λευχαιµία 

C91.7- Άλλη λεµφογενής λευχαιµία 

Λευχαιµία Τ κυττάρων µε µεγάλα κοκκία (σχετιζόµενη µε τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα) 

C91.8- Οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία [ΟΛΛ] ώριµων Β κυττάρων, τύπου Burkitt 

Εξαιρ.: λέµφωµα Burkitt µε µικρή ή χωρίς διήθηση του νωτιαίου µυελού (C83.7) 

C91.9- Λεµφογενής λευχαιµία, µη καθορισµένη 

C92.- Μυελογενής λευχαιµία 

Περιλαµβ.:  λευχαιµία: 

• κοκκιοκυτταρική 

• µυελογενής 

Σε περίπτωση λευχαιµίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8). 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C92: 

0 Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 

Χωρίς να αναφέρεται ύφεση 

Σε µερική ύφεση 

1 σε πλήρη ύφεση 

C92.0- Οξεία µυελοβλαστική λευχαιµία [ΟΜΛ] 

Οξεία µυελογενής λευχαιµία, ελάχιστα διαφοροποιηµένη 

Οξεία µυελοβλαστική λευχαιµία (µε ωρίµανση) 

ΟΜΛ1/ETO 

ΟΜΛ  M0 

ΟΜΛ  M1 

ΟΜΛ  M2 

ΟΜΛ µε t(8;21) 

ΟΜΛ (χωρίς FAB-ταξινόµηση) ΜΚΑ 

Ανθεκτική αναιµία µε βλαστική κρίση σε µετατροπή [RAEB-T] 

Εξαιρ.: έξαρση (οξεία κρίση) µιας χρόνιας µυελογενούς λευχαιµίας (C92.1-) 

C92.1- Χρόνια µυελογενής λευχαιµία [ΧΜΛ], BCR/ABL + (θετική) 

Χρόνια µυελογενής λευχαιµία, θετική στο χρωµόσωµα Φιλαδέλφειας (Ph1) 

Χρόνια µυελογενής λευχαιµία, t(9;22) (q34;q11) 

Σε περίπτωση βλαστικής κρίσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος κωδικός (C94.8!). 

Εξαιρ.: άτυπη χρόνια µυελογενής λευχαιµία, BCR/ABL- (αρνητική) (C92.2-) 

χρόνια µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία (C93.1-) 

µη ταξινοµηµένο µυελοϋπερπλαστικό σύνδροµο (D47.1) 

C92.2- Άτυπη χρόνια µυελογενής λευχαιµία, BCR/ABL - (αρνητική) 

C92.3- Μυελοειδές σάρκωµα 

Σηµειώσεις: Όγκος µιας αναπτυσσόµενης παραλλαγής µυελογενούς λευχαιµίας στα µαλακά µόρια 

Χλώρωµα 

Κοκκιοκυτταρικό σάρκωµα 
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C92.4- Οξεία προµυελοκυτταρική λευχαιµία 

ΟΜΛ M3 

ΟΜΛ µε t(15;17) και άλλες παραλλαγές 

C92.5- Οξεία µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία 

ΟΜΛ M4 

ΟΜΛ M4 Eo µε inv(16) ή t(16;16) 

C92.6- Οξεία µυελογενής λευχαιµία µε χρωµοσωµική ανωµαλία 11q23 

Οξεία µυελογενής λευχαιµία µε διαταραχή του γονιδίου MLL 

C92.7- Άλλη µυελογενής λευχαιµία 

Εξαιρ.: χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιµία [υπερηωσινοφιλικό σύνδροµο] (D47.5) 

C92.8- Οξεία µυελογενής λευχαιµία µε πολλαπλή δυσπλασία 
Σηµειώσεις: Οξεία µυελογενής λευχαιµία µε δυσπλασία της λοιπής αιµατοποίησης ή/και µε 

                      µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο στο παρελθόν 

C92.9- Μυελογενής λευχαιµία, µη καθορισµένη 

C93.- Μονοκυτταρική λευχαιµία 

Περιλαµβ.:  Μονοκυτταροειδής λευχαιµία 

Σε περίπτωση λευχαιµίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8) 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C93: 

0   Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 

Χωρίς να αναφέρεται 

ύφεση Σε µερική ύφεση 

1   σε πλήρη ύφεση 

C93.0- Οξεία µονοκυτταρική/µονοβλαστική λευχαιµία 

ΟΜΛ M5 

ΟΜΛ M5a 

ΟΜΛ M5b 

C93.1- Χρόνια µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία 

Χρόνια µονοκυτταρική λευχαιµία 

ΧΜΜΛ-1 

ΧΜΜΛ-2 

ΧΜΜΛ µε ηωσινοφιλία 

C93.3- Νεανική µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία 

C93.7- Άλλη µονοκυτταρική λευχαιµία 

C93.9- Μονοκυτταρική λευχαιµία, µη καθορισµένη 

C94.- Άλλες λευχαιµίες καθορισµένου κυτταρικού τύπου 
Σε περίπτωση λευχαιµίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [Induction therapy], θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8). 

Εξαιρ.: λευχαιµική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4-) 

πλασµατοκυτταρική λευχαιµία (C90.1-) 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία C94: 

0   Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 
Χωρίς να αναφέρεται 

ύφεση Σε µερική ύφεση 

1   Σε πλήρη ύφεση 

C94.0- Οξεία ερυθρολευχαιµία 

Οξεία µυελογενής λευχαιµία, Μ6 (α) (β) 

Ερυθρολευχαιµία 
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C94.2- Οξεία µεγακαρυοβλαστική λευχαιµία 

Οξεία µεγακαρυοκυτταρική λευχαιµία 

Οξεία µυελογεής λευχαιµία, Μ7 

C94.3- Mαστοκυτταρική λευχαιµία 

C94.4- Οξεία πανµυέλωση µε µυελοΐνωση 

Οξεία µυελοΐνωση 

C94.6- Μυελοδυσπλαστικές και µυελοϋπερπλαστικές νόσοι που δεν ταξινοµούνται αλλού 

C94.7- Άλλες καθορισµένες λευχαιµίες 

Λευχαιµία από επιθετικά ΝΚ κύτταρα 

Οξεία λευχαιµία από βασεόφιλα 

C94.8! Βλαστική κρίση της χρόνιας µυελογενούς λευχαιµίας (ΧΜΛ) 

C95.- Λευχαιµία µη καθορισµένου κυτταρικού τύπου 
Σηµειώσεις: Οι ακόλουθοι κωδικοί (C95.0- έως C95.7- και C95.9-) χρησιµοποιούνται µόνο, σε   

 περίπτωση που η σειρά ταξινόµησης δεν ακολουθείται ή δεν είναι εφικτή. 

Σε περίπτωση λευχαιµίας, που είναι ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy], θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (C95.8). 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στις υποκατηγορίες C95.0 έως C95.7 και C95.9: 

0   Χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση 
Χωρίς να αναφέρεται 

ύφεση Σε µερική ύφεση 

1   Σε πλήρη ύφεση 

C95.0- Οξεία λευχαιµία µη καθορισµένου κυτταρικού τύπου 

Οξεία λευχαιµία δύο κυτταρικών σειρών 

Οξεία λευχαιµία πολλαπλών κυτταρικών σειρών 

Οξεία λευχαιµία δύο φαινοτύπων 

Λευχαιµία από βλαστικά κύτταρα µε ασαφή ταξινόµηση 

Εξαιρ.: έξαρση (οξεία κρίση) µιας χρόνιας µυελογενούς λευχαιµίας, µη καθορισµένης (C95.1-) 

C95.1- Χρόνια λευχαιµία µη καθορισµένου κυτταρικού τύπου 

C95.7- Άλλη λευχαιµία µη καθορισµένου κυτταρικού τύπου 

C95.8! Λευχαιµία, ανθεκτική στην θεραπεία εφόδου [induction therapy] 

C95.9- Λευχαιµία, µη καθορισµένη 

C96.- Άλλα και µη καθορισµένα κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού, 

αιµοποιητικού και των σχετικών τους ιστών 

C96.0 Πολυεστιακή και πολυσυστηµατική (διάσπαρτη) ιστιοκυττάρωση Langerhans 

[Νόσος Letterer- Siwe] 

Ιστιοκυττάρωση Χ, πολυσυστηµατική 

C96.2 Κακοήθης µαστοκυτταρικός όγκος 

Επιθετική συστηµατική µαστοκυττάρωση 

Μαστοκυτταρικό σάρκωµα 

Εξαιρ.: µαστοκυττάρωση (συγγενής) (του δέρµατος) (Q82.2) 

ανώδυνη συστηµατική µαστοκυττάρωση (D47.0) 

λευχαιµία από µαστοκύτταρα (C94.3-) 

C96.4 Σάρκωµα από δενδριτικά κύτταρα (βοηθητικά κύτταρα) 

Σάρκωµα από κύτταρα Langerhans 

Σάρκωµα από θυλακιώδη δενδριτικά κύτταρα 

Σάρκωµα από διάµεσα δενδριτικά κύτταρα 
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C96.5 Πολυεστιακή και µονοσυστηµατική ιστιοκυττάρωση Langerhans 

Νόσος Hand-Schüller-Christian 

Ιστιοκυττάρωση Χ, πολυεστιακή 

C96.6 Μονοεστιακή ιστιοκυττάρωση Langerhans 

Ηωσινοφιλικό κοκκίωµα 

Ιστιοκυττάρωση Χ, µονοεστιακή 

Ιστιοκυττάρωση Χ ΜΚΑ 

Ιστιοκυττάρωση Langerhans ΜΚΑ 

C96.7 Άλλα καθορισµένα κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού, του αιµοποιητικού και των 

σχετικών ιστών 

C96.8 Ιστιοκυτταρικό σάρκωµα 

Κακοήθης ιστιοκυττάρωση 

C96.9 Κακοήθη νεοπλάσµατα του λεµφικού, του αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών, µη 

καθορισµένα 

 

 

 
 

Πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσµατα πολλαπλών εντοπίσεων 

 

(C97-C97) 

C97! Κακοήθη νεοπλάσµατα µε ανεξάρτητες πρωτοπαθείς πολλαπλές εντοπίσεις 

Σηµειώσεις: Οι µεµονωµένοι όγκοι κωδικοποιούνται χωριστά. Ο κωδικός C97! µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί, όταν οι µεµονωµένοι πρωτοπαθείς όγκοι κωδικοποιούνται µόνο µε έναν κωδικό 

(π.χ. C43.5 κακόηθες µελάνωµα του κορµού) 

 

 

 

Νεοπλάσµατα in situ [ενδοεπιθηλιακά] 
 

(D00-D09) 

Σηµειώσεις: Πολλά in-situ (ενδοεπιθηλιακά) νεοπλάσµατα χαρακτηρίζονται από προοδευτική µεταβολή της µορφολογίας 

τους (ιστολογίας), που κυµαίνεται από τη δυσπλασία µέχρι το διηθητικό καρκίνο. Για παράδειγµα, για την 

ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της µήτρας (CIN) έχουν αναγνωριστεί τρία στάδια, από τα οποία το 

τρίτο (CIN III) περιλαµβάνει τόσο τη σοβαρή δυσπλασία όσο και το καρκίνωµα in situ. Αυτή η διαβάθµιση 

έχει επεκταθεί και σε άλλα όργανα, όπως το αιδοίο και ο κόλπος. Περιγραφές των ενδοεπιθηλιακών 

νεοπλασιών σταδίου ΙΙΙ, µε ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας, ταξινοµούνται σε αυτή την ενότητα. Oι 

βαθµοί Ι και ΙΙ ταξινοµούνται ως δυσπλασίες των προσβεβληµένων οργάνων και πρέπει να κωδικοποιούνται 

µε έναν κωδικό από το σχετικό µε το προσβεβληµένο όργανο ή σύστηµα κεφάλαιο. Από αυτή την αρχή 

παρεκκλίνει η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη: σύµφωνα µε την παλαιότερη κατάταξη σε τρία 

στάδια, µόνο το στάδιο Ι ταξινοµείται ως δυπλασία του προστάτη, ενώ τα στάδια ΙΙ και ΙΙΙ ταξινοµούνται µε 

βάση την ακόλουθη ενότητα. Σύµφωνα µε τη νεότερη κατάταξη σε δύο στάδια, το χαµηλότερο στάδιο 

ταξινοµείται ως δυσπλασία και το υψηλότερο στάδιο ταξινοµείται µε βάση την ακόλουθη ενότητα. 

Περιλαµβ.:   Νόσος Bowen 

Ερυθροπλασία 

Μορφολογικοί κωδικοί µε κωδικό συµπεριφοράς το /2 

Ερυθροπλασία του Queyrat 

D00.- Καρκίνωµα in situ της στοµατικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του 

στοµάχου 

Εξαιρ.:         µελάνωµα in situ (D03.-) 
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D00.0 Χείλους, στοµατικής κοιλότητας και φάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• υποφαρυγγικής µοίρας 

• οριακής ζώνης 

• ΜΚΑ 

Ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής µοίρας (D02.0) 

επιγλωττίδας: 

• υπερυοειδούς τµήµατος (D02.0) 

• ΜΚΑ (D02.0) 

δέρµατος του χείλους (D03.0, D04.0) 

D00.1 Οισοφάγου 

D00.2 Στοµάχου 

D01.- Καρκίνωµα in situ άλλων και µη καθορισµένων οργάνων του πεπτικού 

συστήµατος 

Εξαιρ.: µελάνωµα in situ (D03.- ) 

D01.0 Κόλου 

Εξαιρ.: ορθοσιγµοειδικής συµβολής (D01.1) 

D01.1 Ορθοσιγµοειδικής συµβολής 

D01.2 Ορθού 

D01.3 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 

Εξαιρ.: πρωκτικού: 

• δέρµατος (D03.5, D04.5) 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) (D03.5, D04.5) 

περιπρωκτικού δέρµατος (D03.5, D04.5) 

D01.4 Άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του εντέρου 

Εξαιρ.: φύµατος του Vater (D01.5) 

D01.5 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων 

Φύµατος του Vater 

D01.7 Άλλων καθορισµένων οργάνων του πεπτικού συστήµατος 

Παγκρέατος 

D01.9 Οργάνου του πεπτικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D02.- Καρκίνωµα in situ του µέσου ωτός και του αναπνευστικού συστήµατος 

Εξαιρ.: µελάνωµα in situ (D03.- ) 

D02.0 Λάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής µοίρας 

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τµήµατος) 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• υποφαρυγγικής µοίρας (D00.0) 

• οριακής ζώνης (D00.0) 

• ΜΚΑ (D00.0) 

D02.1 Τραχείας 

D02.2 Βρόγχου και πνεύµονα 
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D02.3 Άλλων τµηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος 

Μέσου ωτός 

Παραρρινίων κόλπων 

Ρινικών κοιλοτήτων 

Εξαιρ.: ρινός: 

• δέρµατος (D03.3, D04.3) 

• ΜΚΑ (D09.7) 

ωτός (έξω) (δέρµατος) (D03.2, D04.2) 

D02.4 Αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D03.- Μελάνωµα in situ 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί Μ872-Μ879 µε κωδικό συµπεριφοράς το /2 

D03.0 Μελάνωµα in situ του χείλους 

D03.1 Μελάνωµα in situ του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

D03.2 Μελάνωµα in situ του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

D03.3 Μελάνωµα in situ άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

D03.4 Μελάνωµα in situ του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 

D03.5 Μελάνωµα in situ του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

Μαστού (δέρµατος) (µαλακών µορίων) 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

D03.6 Μελάνωµα in situ του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

D03.7 Μελάνωµα in situ του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

D03.8 Μελάνωµα in situ άλλων εντοπίσεων 

D03.9 Μελάνωµα in situ, µη καθορισµένο 

D04.- Καρκίνωµα in situ του δέρµατος 

Εξαιρ.: µελάνωµα in situ (D03.-) 

ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ (D07.4) 

D04.0 ∆έρµατος του χείλους 

Εξαιρ.: ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους (D00.0) 

D04.1 ∆έρµατος του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

D04.2 ∆έρµατος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

D04.3 ∆έρµατος άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

D04.4 ∆έρµατος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 

D04.5 ∆έρµατος του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (D01.3) 

δέρµατος των γεννητικών οργάνων (D07.-) 

D04.6 ∆έρµατος του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

D04.7 ∆έρµατος του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

D04.8 ∆έρµατος άλλων εντοπίσεων 

D04.9 ∆έρµατος, µη καθορισµένο 
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D05.- Καρκίνωµα in situ του µαστού [µαζικού αδένα] 

Εξαιρ.: καρκίνωµα in situ του δέρµατος του µαστού (D04.5) 

µελάνωµα in situ του µαστού (δέρµατος) (D03.5) 

D05.0 Λοβιακό [λοβιώδες] καρκίνωµα in situ 

D05.1 Πορογενές καρκίνωµα in situ 

D05.7 Άλλο καρκίνωµα in situ του µαστού 

D05.9 Καρκίνωµα in situ του µαστού, µη καθορισµένο 

D06.- Καρκίνωµα in situ του τραχήλου της µήτρας 
Περιλαµβ.: τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [CIN], βαθµού IΙΙ, µε ή χωρίς αναφορά σοβαρής 

 δυσπλασίας 

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του τραχήλου της µήτρας ΜΚΑ (N87.2) 

µελάνωµα in situ του τραχήλου (D03.5) 

D06.0 Ενδοτραχήλου 

D06.1 Εξωτραχήλου 

D06.7 Άλλων τµηµάτων του τραχήλου 

D06.9 Τραχήλου, µη καθορισµένο 

D07.- Καρκίνωµα in situ άλλων και µη καθορισµένων γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: µελάνωµα in situ (D03.5) 

D07.0 Ενδοµητρίου 

D07.1 Αιδοίου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], βαθµού ΙΙΙ, µε ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας 

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ (N90.2) 

D07.2 Κόλπου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], βαθµού ΙΙΙ, µε ή χωρίς αναφορά σοβαρής δυσπλασίας 

Εξαιρ.: σοβαρή δυσπλασία του κόλπου ΜΚΑ (N89.2) 

D07.3 Άλλων και µη καθορισµένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

D07.4 Πέους 

Ερυθροπλασία του Queyrat ΜΚΑ 

D07.5 Προστάτη 

Υψηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [high-grade PIN] 

Εξαιρ.: χαµηλού βαθµού δυσπλασία του προστάτη (N42.3) 

D07.6 Άλλων και µη καθορισµένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

D09.- Καρκίνωµα in situ άλλων και µη καθορισµένων εντοπίσεων 

Εξαιρ.: µελάνωµα in situ (D03.-) 

D09.0 Ουροδόχου κύστης 

D09.1 Άλλων και µη καθορισµένων οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος 

D09.2 Οφθαλµού 

Εξαιρ.: δέρµατος του βλεφάρου (D04.1) 

D09.3 Θυρεοειδούς αδένα και άλλων ενδοκρινών αδένων 

Εξαιρ.: ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (D01.7) 

όρχεος (D07.6) 

ωοθήκης (D07.3) 

D09.7 Καρκίνωµα in situ άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

D09.9 Καρκίνωµα in situ, µη καθορισµένο 
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Καλοήθη νεοπλάσµατα 

 

(D10-D36) 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί µε κωδικό συµπεριφοράς το /0 

D10.- Καλόηθες νεόπλασµα του στόµατος και του φάρυγγα 

D10.0 Χείλους 

Χείλους (χαλινού) (εσωτερικής επιφάνειας) (βλεννογόνου) (ορίου προχειλιδίου-δέρµατος) 

Εξαιρ.: δέρµατος του χείλους (D22.0, D23.0) 

D10.1 Γλώσσας 

Γλωσσικής αµυγδαλής 

D10.2 Εδάφους του στόµατος 

D10.3 Άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του στόµατος 

Ελάσσονος σιελογόνου αδένα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: καλοήθη οδοντογενή νεοπλάσµατα (D16.42-D16.5) 

βλεννογόνου του χείλους (D10.0) 

ρινοφαρυγγικής επιφάνειας της µαλθακής υπερώας (D10.6) 

D10.4 Αµυγδαλής 

Αµυγδαλής (παρίσθµιας) (υπερώιας) 

Εξαιρ.: αµυγδαλικού βοθρίου (D10.5) 

αµυγδαλικών καµαρών (D10.5) 

φαρυγγικής αµυγδαλής (D10.6) 

γλωσσικής αµυγδαλής (D10.1) 

D10.5 Άλλων τµηµάτων του στοµατοφάρυγγα 

Επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας 

Αµυγδαλικού βοθρίου 

Αµυγδαλικών καµαρών 

Γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου 

Εξαιρ.: επιγλωττίδας: 

• υπερυοειδούς τµήµατος (D14.1) 

• ΜΚΑ (D14.1) 

D10.6 Ρινοφάρυγγα 

Οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγµατος και των χοανών 

Φαρυγγικής αµυγδαλής 

D10.7 Υποφάρυγγα 

D10.9 Φάρυγγα, µη καθορισµένο 

D11.- Καλόηθες νεόπλασµα των µειζόνων σιελογόνων αδένων 
Εξαιρ.: καλοήθη νεοπλάσµατα καθορισµένων ελασσόνων σιελογόνων αδένων που 

ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ανατοµική τους εντόπιση 

καλοήθη νεοπλάσµατα των ελασσόνων σιελογόνων αδένων ΜΚΑ (D10.3) 

D11.0 Παρωτίδας 

D11.7 Άλλων µειζόνων σιελογόνων αδένων 

Αδένα: 

• υπογλώσσιου 

• υπογνάθιου 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο II 
 

Σελίδα 93   

 
 

D11.9 Μείζονα σιελογόνου αδένα, µη καθορισµένο 

D12.- Καλόηθες νεόπλασµα του κόλου, ορθού, πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 

D12.0 Τυφλού 

Ειλεοτυφλικής βαλβίδας 

D12.1 Σκωληκοειδούς απόφυσης 

D12.2 Ανιόντος κόλου 

D12.3 Εγκάρσιου κόλου 

∆εξιάς κολικής καµπής [ηπατικής] 

Αριστερής κολικής καµπής [σπληνικής] 

D12.4 Κατιόντος κόλου 

D12.5 Σιγµοειδούς κόλου 

D12.6 Κόλου, µη καθορισµένο 

Αδενωµάτωση του κόλου 

Παχέος εντέρου ΜΚΑ 

Πολυποδίαση (κληρονοµική) του κόλου 

D12.7 Ορθοσιγµοειδικής συµβολής 

D12.8 Ορθού 

D12.9 Πρωκτού και πρωκτικού σωλήνα 

Εξαιρ.: πρωκτικού: 

• δέρµατος (D22.5, D23.5) 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) (D22.5, D23.5) 

περιπρωκτικού δέρµατος (D22.5, D23.5) 

D13.- Καλόηθες νεόπλασµα άλλων και ασαφώς καθορισµένων τµηµάτων του 

πεπτικού συστήµατος 

D13.0 Οισοφάγου 

D13.1 Στοµάχου 

D13.2 ∆ωδεκαδάκτυλου 

D13.3 Άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του λεπτού εντέρου 

D13.4 Ήπατος 

Ενδοηπατικών χοληφόρων οδών 

D13.5 Εξωηπατικών χοληφόρων οδών και χοληδόχου κύστης 

D13.6 Παγκρέατος 

Εξαιρ.: ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (D13.7) 

D13.7 Ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος 

Όγκος από νησίδια του Langerhans 

Ινσουλίνωµα 

D13.9 Ασαφώς καθορισµένων εντοπίσεων του πεπτικού συστήµατος 

Εντέρου ΜΚΑ 

Σπλήνα 

Πεπτικού συστήµατος ΜΚΑ 

D14.- Καλόηθες νεόπλασµα του µέσου ωτός και του αναπνευστικού 

συστήµατος 
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D14.0 Μέσου ωτός, ρινικής κοιλότητας και παραρρινίων κόλπων 

Ρινικού χόνδρου 

Εξαιρ.: οσφρητικού βολβού (D33.3) 

ωτός (έξω) (δέρµατος) (D22.2, D23.2) 

οπίσθιου χείλους του ρινικού διαφράγµατος και των χοανών (D10.6) 

οστού: 

• ρίνας (D16.42) 

• ωτός (D16.41) 

ρίνας: 

• δέρµατος (D22.3, D23.3) 

• ΜΚΑ (D36.7) 

ωτός (έξω) (δέρµατος) (D22.2, D23.2) 

χόνδρου του ωτός (D21.0)  

πολύποδας: 

• ρινικής κοιλότητας (J33.-) 

• παραρρινίων κόλπων (J33.8) 

• ωτός (µέσου) (H74.4) 

D14.1 Λάρυγγα 

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τµήµατος) 

Εξαιρ.: επιγλωττίδας, πρόσθιας επιφάνειας (D10.5) 

πολύποδας της φωνητικής χορδής και του λάρυγγα (J38.1) 

D14.2 Τραχείας 

D14.3 Βρόγχου και πνεύµονα 

D14.4 Αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D15.- Καλόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων ενδοθωρακικών 

οργάνων 

Εξαιρ.: µεσοθηλιακού ιστού (D19.-) 

D15.0 Θύµου αδένα 

D15.1 Καρδιάς 

Εξαιρ.: µεγάλων αγγείων (D21.3) 

D15.2 Μεσοθωρακίου 

D15.7 Άλλων καθορισµένων ενδοθωρακικών οργάνων 

D15.9 Ενδοθωρακικού οργάνου, µη καθορισµένο 

D16.- Καλόηθες νεόπλασµα των οστών και των αρθρικών χόνδρων 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού: 

• βλεφάρου (D21.0) 

• λάρυγγα (D14.1) 

• ρίνας (D14.0) 

• ωτός (D21.0) 

αρθρικού υµένα (D21.-) 

D16.0 Ωµοπλάτης και µακρών οστών του άνω άκρου 

D16.1 Βραχέων οστών του άνω άκρου 

D16.2 Μακρών οστών του κάτω άκρου 

D16.3 Βραχέων οστών του κάτω άκρου 

D16.4- Οστών του κρανίου και του προσώπου 

Εξαιρ.: οστού της κάτω γνάθου (D16.5) 
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D16.41   Οστών του εγκεφαλικού κρανίου 

Οστού του οφθαλµικού κόγχου 

Οστού: 

• ηθµοειδούς 

• µετωπιαίου 

• ινιακού 

• βρεγµατικού 

• σφηνοειδούς 

• κροταφικού 

D16.42   Οστών του προσωπικού κρανίου 

Οστού του προσώπου ΜΚΑ 

Γνάθου 

Πτερυγίου της ρινός 

Άνω γνάθου 

Οστού: 

• ρινικού 

• ζυγωµατικού 

Ύνιδας 

D16.5     Οστού της κάτω γνάθου 

Κάτω γνάθος 

D16.6      Σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: ιερού οστού και κόκκυγα (D16.8) 

D16.7- Πλευρών, στέρνου και κλείδας 

D16.70 Πλευρών 

D16.71   Στέρνου 

D16.72   Κλείδας 

D16.8     Οστών της πυέλου 

Ισχιακού οστού 

Ιερού οστού 

Κόκκυγα 

D16.9     Οστών και αρθρικών χόνδρων, µη καθορισµένο 

D17.-    Καλόηθες νεόπλασµα του λιπώδους ιστού 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί Μ885-Μ888 µε κωδικό συµπεριφοράς το /0 

D17.0  Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του δέρµατος και του υποδόριου ιστού της 

κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

D17.1    Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του δέρµατος και του υποδόριου ιστού του 

κορµού D17.2    Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

των άκρων D17.3     Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του δέρµατος και του υποδόριου 

ιστού άλλων και 

µη καθορισµένων εντοπίσεων 

D17.4     Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού των ενδοθωρακικών οργάνων 

D17.5     Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού των ενδοκοιλιακών οργάνων 

Εξαιρ.: περιτοναίου και οπισθοπεριτοναίου (D17.7) 

D17.6     Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του σπερµατικού τόνου 

D17.7     Καλόηθες νεοπλάσµατα λιπώδους ιστού άλλων εντοπίσεων 

Περιτοναίου 

Οπισθοπεριτοναίου 
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D17.9 Καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού, µη καθορισµένο 

Λίπωµα ΜΚΑ 

D18.- Αιµαγγείωµα και λεµφαγγείωµα 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί Μ912-Μ917 µε βαθµό συµπεριφοράς το /0 

Εξαιρ.: κυανός ή µελαγχρωµατικός σπίλος (D22.-) 

D18.0- Αιµαγγείωµα 

Αγγείωµα ΜΚΑ 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία D18.0: 

0 Μη καθορισµένης εντόπισης 

1 ∆έρµατος και υποδορίου 

2 Ενδοκράνιο 

3 Παγκρέατος και ηπατοχοληφόρου συστήµατος 

4 Πεπτικού συστήµατος 

5 Ωτός, ρίνας, στόµατος και φάρυγγα 

8        Άλλης εντόπισης 

D18.1- Λεµφαγγείωµα 

Αιµολεµφαγγείωµα 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία D18.1: 

0 Κυστικό ύγρωµα 

1 Μασχαλιαίας περιοχής 

2 Βουβωνικής περιοχής 

3 Οπισθοπεριτοναϊκό 

8          Άλλης εντόπισης 
Μεσεντερίου 

9          Μη καθορισµένης εντόπισης 

D19.- Καλόηθες νεόπλασµα του µεσοθηλιακού ιστού 

Περιλαµβ.:  µορφολογικός κωδικός Μ905 µε κωδικό συµπεριφοράς το /0 

D19.0 Μεσοθηλιακού ιστού του υπεζωκότα 

D19.1 Μεσοθηλιακού ιστού του περιτοναίου 

D19.7 Μεσοθηλιακού ιστού άλλων εντοπίσεων 

D19.9 Μεσοθηλιακού ιστού, µη καθορισµένο 

Καλόηθες µεσοθηλίωµα ΜΚΑ 

D20.- Καλόηθες νεόπλασµα των µαλακών µορίων του οπισθοπεριτοναίου 

και του περιτοναίου 

Εξαιρ.: καλόηθες νεόπλασµα λιπώδους ιστού του περιτοναίου και του οπισθοπεριτοναίου (D17.7) 

µεσοθηλιακού ιστού (D19.-) 

D20.0 Οπισθοπεριτοναίου 

D20.1 Περιτοναίου 
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D21.- Άλλα καλοήθη νεοπλάσµατα του συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών 

µορίων 

Περιλαµβ.:   αιµοφόρου αγγείου 

θυλάκου 

περιτονίας 

λίπους 

χόνδρου 

συνδέσµου, εκτός των συνδέσµων της µήτρας 

λεµφαγγείου 

µυός 

τένοντα 

ελύτρου 

αρθρικού υµένα 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του µαστού (D24) 

αιµαγγείωµα (D18.0-) 

χόνδρου: 

• άρθρωσης (D16.-) 

• λάρυγγα (D14.1) 

• ρίνας (D14.0) 

λεµφαγγείωµα (D18.1-) 

νεόπλασµα του λιπώδους ιστού (D17.-) 

περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (D36.1) 

περιτοναίου (D20.1) 

οπισθοπεριτοναίου (D20.0) 

µήτρας: 

• συνδέσµου, οποιουδήποτε (D28.2) 

• λειοµύωµα (D25.-) 

D21.0 Συνδετικού και άλλων µαλακών µορίων της κεφαλής, του προσώπου και του τραχήλου 

Συνδετικού ιστού: 

• βλεφάρου 

• ωτός 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του οφθαλµικού κόγχου (D31.6) 

D21.1 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου 

του ώµου 

D21.2 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων του κάτω άκρου, 

συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

D21.3 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων του θώρακα 

Μασχάλης 

Μεγάλων αγγείων 

∆ιαφράγµατος 

Εξαιρ.: καρδιάς (D15.1) 

µεσοθωρακίου (D15.2) 

θύµου αδένα (D15.0) 

D21.4 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων της κοιλίας 

D21.5 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων της πυέλου 

Εξαιρ.: της µήτρας: 

• συνδέσµου, οποιουδήποτε (D28.2) 

• λειοµύωµα (D25.-) 

D21.6 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων του κορµού, µη καθορισµένο 

Ράχης ΜΚΑ 

D21.9 Συνδετικού ιστού και άλλων µαλακών µορίων, µη καθορισµένο 
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D22.- Μελανοκυτταρικοί σπίλοι 

Περιλαµβ.:  µορφολογικοί κωδικοί Μ872-Μ879 µε κωδικό συµπερφοράς το /0 

τριχωτός σπίλος 

σπίλος: 

• κυανός 

• σπιλοκυτταρικός 

• µελαγχρωµατικός 

• ΜΚΑ 

D22.0 Μελανοκυτταρικός σπίλος του χείλους 

D22.1 Μελανοκυτταρικός σπίλος του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

D22.2 Μελανοκυτταρικός σπίλος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

D22.3 Μελανοκυτταρικός σπίλος άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

D22.4 Μελανοκυτταρικός σπίλος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 

D22.5 Μελανοκυτταρικός σπίλος του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

D22.6 Μελανοκυτταρικός σπίλος του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

D22.7 Μελανοκυτταρικός σπίλος του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

D22.9 Μελανοκυτταρικός σπίλος, µη καθορισµένος 

D23.- Άλλα καλοήθη νεοπλάσµατα του δέρµατος 

Περιλαµβ.:  καλόηθες νεόπλασµα των: 

• τριχοθυλακίων 

• ιδρωτοποιών αδένων 

• σµηγµατογόνων αδένων 

Εξαιρ.: καλοήθη νεοπλάσµατα του λιπώδους ιστού (D17.0- D17.3) 

µελανοκυτταρικοί σπίλοι (D22.-) 

D23.0 ∆έρµατος του χείλους 

Εξαιρ.: του ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους (D10.0) 

D23.1 ∆έρµατος του βλεφάρου, συµπεριλαµβανοµένου του κανθού 

D23.2 ∆έρµατος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου 

D23.3 ∆έρµατος άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του προσώπου 

D23.4 ∆έρµατος του τριχωτού της κεφαλής και του τραχήλου 

D23.5 ∆έρµατος του κορµού 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

Εξαιρ.: πρωκτού ΜΚΑ (D12.9) 

δέρµατος των γεννητικών οργάνων (D28-D29) 

D23.6 ∆έρµατος του άνω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ώµου 

D23.7 ∆έρµατος του κάτω άκρου, συµπεριλαµβανοµένου του ισχίου 

D23.9 ∆έρµατος, µη καθορισµένο 
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Άλλα καλοήθη νεοπλάσµατα: Καλόηθες νεόπλασµα του µαστού 

[µαζικού αδένα] 

Περιλαµβ.:  µαστού: 

• συνδετικού ιστού 

• µαλακών µορίων 

Εξαιρ.: καλοήθης δυσπλασία του µαζικού αδένα [µαστού] (N60.-) 

δέρµατος του µαστού (D22.5, D23.5) 

D25.- Λειοµύωµα της µήτρας 

Περιλαµβ.:  Ινοµύωµα της µήτρας 

καλοήθη νεοπλάσµατα της µήτρας µε µορφολογικό κωδικό Μ889 και βαθµό συµπεριφοράς το /0 

D25.0 Υποβλεννογόνιο λειοµύωµα της µήτρας 

D25.1 Ενδοτοιχωµατικό λειοµύωµα της µήτρας 

D25.2 Υποορογόνιο λειοµύωµα της µήτρας 

D25.9 Λειοµύωµα της µήτρας, µη καθορισµένο 

D26.- Άλλα καλοήθη νεοπλάσµατα της µήτρας 

D26.0 Τραχήλου της µήτρας 

D26.1 Σώµατος της µήτρας 

D26.7 Άλλων τµηµάτων της µήτρας 

D26.9 Μήτρας, µη καθορισµένο 

Καλόηθες νεόπλασµα της ωοθήκης 

Καλόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων γυναικείων γεννητικών 

οργάνων 

Περιλαµβ.:   αδενωµατώδης πολύποδας 

δέρµατος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

D28.0 Αιδοίου 

D28.1 Κόλπου 

D28.2 Σαλπίγγων και συνδέσµων της µήτρας 

Συνδέσµου της µήτρας (πλατέος) (στρογγύλου) 

Σάλπιγγας [Φαλλοπιανού πόρου] 

D28.7 Άλλων καθορισµένων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

D28.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, µη καθορισµένο 

D29.- Καλόηθες νεόπλασµα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Περιλαµβ.:  δέρµατος των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

D29.0 Πέους 

D29.1 Προστάτη 

Εξαιρ.: Υπερπλασία του προστάτη (αδενωµατώδης) (N40) 

προστατική: 

• υπερτροφία (N40) 

• διόγκωση (N40) 

D29.2 Όρχεος 

D29.3 Επιδιδυµίδας 

D29.4 Οσχέου 

∆έρµατος του οσχέου 

D24 

D27 

D28.- 
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D29.7 Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Σπερµατοδόχου κύστης (ληκύθου) 

Σπερµατικού τόνου 

Ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως 

D29.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, µη καθορισµένο 

D30.- Καλόηθες νεόπλασµα των οργάνων του ουροποιητικού 

D30.0 Νεφρού 

Εξαιρ.: νεφρικής πυέλου (D30.1) 

νεφρικών καλύκων (D30.1) 

D30.1 Νεφρικής πυέλου 

D30.2 Ουρητήρα 

Εξαιρ.: ουρητηρικού στοµίου της ουροδόχου κύστης (D30.3) 

D30.3 Ουροδόχου κύστης 

Ουρητηρικού στοµίου 

Έσω ουρηθρικού στοµίου 

D30.4 Ουρήθρας 

Εξαιρ.: έσω ουρηθρικού στοµίου (D30.3) 

D30.7 Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος 

Παραουρηθρικών αδένων 

D30.9 Οργάνου του ουροποιητικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

Ουροποιητικού συστήµατος ΜΚΑ 

D31.- Καλόηθες νεόπλασµα του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

Εξαιρ.:  συνδετικού ιστού του βλεφάρου 

(D21.0) δέρµατος του βλεφάρου 

(D22.1, D23.1) οπτικού νεύρου (D33.3) 

D31.0 Επιπεφυκότα 

D31.1 Κερατοειδούς 

D31.2 Αµφιβληστροειδούς 

D31.3 Χοριοειδούς 

D31.4 Ακτινωτού σώµατος 

D31.5 ∆ακρυϊκού αδένα και πόρου 

Ρινοδακρυϊκού πόρου 

∆ακρυϊκού ασκού 

D31.6 Οφθαλµικού κόγχου, µη καθορισµένο 

Συνδετικού ιστού του οφθαλµικού κόγχου 

Εξωβολβικού µυός 

Περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου 

Οπισθοβολβικού ιστού 

Οπισθοοφθαλµικού ιστού 

Εξαιρ.: οστού του οφθαλµικού κόγχου (D16.41) 

D31.9 Οφθαλµού, µη καθορισµένο 

Οφθαλµικού βολβού 

D32.- Καλόηθες νεόπλασµα των µηνίγγων 

D32.0 Εγκεφαλικών µηνίγγων 

D32.1 Νωτιαίων µηνίγγων 
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D32.9 Μηνίγγων, µη καθορισµένο 

Μηνιγγίωµα ΜΚΑ 

D33.- Καλόηθες νεόπλασµα του εγκεφάλου και άλλων τµηµάτων του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: αγγείωµα (D18.0-) 

µηνίγγων (D32.-) 

περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (D36.1) 

οπισθοφθαλµικού ιστού (D31.6) 

D33.0 Υπερσκηνιδιακής µοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφάλου 

Λοβού: 

• µετωπιαίου 

• ινιακού 

• βρεγµατικού 

• κροταφικού 

Κοιλίας 

Εξαιρ.: τέταρτης κοιλίας (D33.1) 

D33.1 Υποσκηνιδιακής µοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφαλικού στελέχους 

Παρεγκεφαλίδας 

Τέταρτης κοιλίας 

D33.2 Εγκεφάλου, µη καθορισµένο 

D33.3 Κρανιακών νεύρων 

Οσφρητικού βολβού 

D33.4 Νωτιαίου µυελού 

D33.7 Άλλων καθορισµένων τµηµάτων του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

D33.9 Κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

Κεντρικού νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 

Καλόηθες νεόπλασµα του θυρεοειδούς αδένα 

Καλόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων ενδοκρινών αδένων 

Εξαιρ.: ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (D13.7) 

όρχεος (D29.2) 

ωοθήκης (D27) 

θύµου αδένα (D15.0) 

D35.0 Επινεφριδίου 

D35.1 Παραθυρεοειδούς αδένα 

D35.2 Υπόφυσης 

D35.3 Κρανιοφαρυγγικού πόρου 

D35.4 Επίφυσης [κωνάριου] 

D35.5 Καρωτιδικού σωµατίου 

D35.6 Αορτικού σωµατίου και άλλων παραγαγγλίων 

D35.7 Άλλων καθορισµένων ενδοκρινών αδένων 

D35.8 Πολυαδενική συµµετοχή 

D35.9 Ενδοκρινούς αδένα, µη καθορισµένο 

D36.- Καλόηθες νεόπλασµα άλλων και µη καθορισµένων εντοπίσεων 

D36.0 Λεµφαδένων 

D34 

D35.- 
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D36.1 Περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου (D31.6) 

D36.7 Άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

Ρίνας ΜΚΑ 

D36.9 Καλόηθες νεόπλασµα µη καθορισµένης εντόπισης 
 

 

 

 

Νεοπλάσµατα µε αβέβαιη ή άγνωστη συµπεριφορά 

 

(D37-D48) 

Σηµειώσεις: Στις κατηγορίες D37-D48 ταξινοµούνται αναλόγως της εντόπισης τα νεοπλάσµατα µε αβέβαιη ή 

άγνωστη συµπεριφορά, δηλ. όταν υπάρχει αµφιβολία αν το νεόπλασµα είναι κακόηθες ή καλόηθες. 

Αυτά τα νεοπλάσµατα κατατάσσονται µε κωδικό συµπεριφοράς το /1 στην ταξινόµηση της 

µορφολογίας των νεοπλασµάτων. 

D37.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς της στοµατικής 

κοιλότητας και των οργάνων του πεπτικού 

D37.0 Χείλους, στοµατικής κοιλότητας και φάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• υποφαρυγγικής µοίρας 

• οριακής ζώνης 

• ΜΚΑ 

Μειζόνων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων 

Ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής µοίρας (D38.0) 

επιγλωττίδας: 

• υπερυοειδούς τµήµατος (D38.0) 

• ΜΚΑ (D38.0) 

δέρµατος του χείλους (D48.5) 

D37.1 Στοµάχου 

D37.2 Λεπτού εντέρου 

D37.3 Σκωληκοειδούς απόφυσης 

D37.4 Κόλου 

D37.5 Ορθού 

Ορθοσιγµοειδικής συµβολής 

D37.6 Ήπατος, χοληδόχου κύστης και χοληφόρων πόρων 

Φύµατος του Vater 

D37.7- Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήµατος 

D37.70 Παγκρέατος 
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D37.78 Άλλων οργάνων του πεπτικού συστήµατος 

Πρωκτού ΜΚΑ 

Πρωκτικού σωλήνα 

Εντέρου ΜΚΑ 

Οισοφάγου 

Πρωκτικού σφιγκτήρα 

Εξαιρ.: πρωκτικού: 

• δέρµατος (D48.5) 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) (D48.5) 

περιπρωκτικού δέρµατος (D48.5) 

D37.9 Οργάνου του πεπτικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D38.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς: Μέσου ωτός, των 

οργάνων του αναπνευστικού συστήµατος και των ενδοθωρακικών 

οργάνων 

Εξαιρ.: καρδιάς (D48.7) 

D38.0 Λάρυγγα 

Αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, λαρυγγικής επιφάνειας 

Επιγλωττίδας (υπερυοειδούς τµήµατος) 

Εξαιρ.: αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής: 

• υποφαρυγγικής µοίρας (D37.0) 

• οριακής ζώνης (D37.0) 

• ΜΚΑ (D37.0)) 

D38.1 Τραχείας, βρόγχου και πνεύµονα 

D38.2 Υπεζωκότα 

D38.3 Μεσοθωρακίου 

D38.4 Θύµου αδένα 

D38.5 Άλλων οργάνων του αναπνευστικού 

Μέσου ωτός 

Ρινικών κοιλοτήτων 

Ρινικού χόνδρου 

Παραρρινικών κόλπων 

Εξαιρ.: ρίνας: 

• δέρµατος (D48.5) 

• ΜΚΑ (D48.7) 

ωτός (έξω) (δέρµατος) (D48.5) 

D38.6 Οργάνου του αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D39.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων 

D39.0 Μήτρας 

D39.1 Ωοθήκης 

D39.2 Πλακούντα 

Υδατιδόµορφη µύλη: 

• κακοήθης 

• διηθητική 

Καταστροφικό χοριοαδένωµα 

Εξαιρ.: υδατιδόµορφη µύλη ΜΚΑ (O01.9) 

D39.7 Άλλων γυναικείων γεννητικών οργάνων 

∆έρµατος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

D39.9 Γυναικείου γεννητικού οργάνου, µη καθορισµένο 
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D40.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς των ανδρικών γεννητικών 

οργάνων 

D40.0 Προστάτη 

D40.1 Όρχεος 

D40.7 Άλλων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

∆έρµατος των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

D40.9 Ανδρικού γεννητικού οργάνου, µη καθορισµένο 

D41.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς των οργάνων του 

ουροποιητικού συστήµατος 

D41.0 Νεφρού 

Εξαιρ.: νεφρικής πυέλου (D41.1) 

D41.1 Νεφρικής πυέλου 

D41.2 Ουρητήρα 

D41.3 Ουρήθρας 

D41.4 Ουροδόχου κύστης 

D41.7 Άλλων οργάνων του ουροποιητικού συστήµατος 

D41.9 Οργάνου του ουροποιητικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

D42.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς των µηνίγγων 

D42.0 Εγκεφαλικών µηνίγγων 

D42.1 Νωτιαίων µηνίγγων 

D42.9 Μηνίγγων, µη καθορισµένο 

D43.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς του εγκεφάλου και του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (D48.2) 

D43.0 Υπερσκηνιδιακής µοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφάλου 

Λοβού: 

• µετωπιαίου 

• ινιακού 

• βρεγµατικού 

• κροταφικού 

Κοιλίας εγκεφάλου 

Εξαιρ.: τέταρτης κοιλίας (D43.1) 

D43.1 Υποσκηνιδιακής µοίρας του εγκεφάλου 

Εγκεφαλικού στελέχους 

Παρεγκεφαλίδας 

Τέταρτης κοιλίας 

D43.2 Εγκεφάλου, µη καθορισµένο 

D43.3 Κρανιακών νεύρων 

D43.4 Νωτιαίου µυελού 

D43.7 Άλλων τµηµάτων του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

D43.9 Κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

Νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) ΜΚΑ 
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D44.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς των ενδοκρινών αδένων 

Εξαιρ.: ενδοκρινούς µοίρας του παγκρέατος (D37.70) 

όρχεος (D40.1) 

ωοθήκης (D39.1) 

θύµου αδένα (D38.4) 

D44.0 Θυρεοειδούς αδένα 

D44.1 Επινεφριδίων 

D44.2 Παραθυρεοειδούς αδένα 

D44.3 Υπόφυσης 

D44.4 Κρανιοφαρυγγικού πόρου 

D44.5 Επίφυσης (κωνάριου) 

D44.6 Καρωτιδικού σωµατίου 

D44.7 Αορτικού σωµατίου και άλλων παραγαγγλίων 

D44.8 Με συµµετοχή πολλαπλών ενδοκρινών αδένων 

Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωµάτωση 

D44.9 Ενδοκρινούς αδένα, µη καθορισµένο 

D45 Αληθής πολυκυτταραιµία 

Σηµειώσεις: Στην τρίτη αναθεώρηση του ICD-O, η αληθής πολυκυτταραιµία κατατάσσεται στα κακοήθη 

νεοπλάσµατα (µορφολογικός κωδικός „/3“). Παρ' όλο που o κωδικός D45 χρησιµοποιείται 

για την οµάδα των νεοπλασµάτων αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς, θα πρέπει να 

συνεχίσει να χρησιµοποιείται. Μια αλλαγή αυτής της ταξινόµησης µένει να 

πραγµατοποιηθεί κατά τη διαδικασία αναθεώρησης και σύστασης του νέου καταλόγου ICD-

11. 

D46.- Μυελοδυσπλαστικά σύνδροµα 

Περιλαµβ.:  µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο προκληθέν από αλκυλιωτικούς παράγοντες 

µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο προκληθέν από επιποδοφυλλοτοξίνη 

µυελοδυσπλαστικό σύνδροµο προκληθέν από θεραπεία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: απλαστική αναιµία φαρµακευτικής αιτιολογίας (D61.1-) 

D46.0 Ανθεκτική αναιµία χωρίς σιδηροβλάστες 

Σηµειώσεις: Χωρίς σιδηροβλάστες, χωρίς ανάπτυξη βλαστών 

D46.1 Ανθεκτική αναιµία µε σιδηροβλάστες 

D46.2 Ανθεκτική αναιµία µε περίσσεια βλαστών 

Ανθεκτική αναιµία µε περίσσεια βλαστών, τύπου Ι [RAEB I] 

Ανθεκτική αναιµία µε περίσσεια βλαστών, τύπου ΙΙ [RAEB II] 

D46.4 Ανθεκτική αναιµία, µη καθορισµένη 

D46.5 Ανθεκτική αναιµία µε δυσπλασία πολλών σειρών 

D46.6 Μυελοδυσπλαστικό σύνδροµο µε αποµονωµένη del(5q) χρωµοσωµική ανωµαλία 

Σύνδροµο 5q - (5q µείον) 

D46.7 Άλλα µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα 

Εξαιρ.: χρόνια µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία (C93.1-) 

D46.9 Μυελοδυσπλαστικά σύνδροµα, µη καθορισµένα 

Μυελοδυσπλασία ΜΚΑ 

Προλευχαιµία(ς) (σύνδροµο) ΜΚΑ 

D47.- Άλλα νεοπλάσµατα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς του λεµφικού, 

αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών 
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D47.0 Ιστιοκυταρικοί και µαστοκυτταρικοί όγκοι αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς 

Λανθάνουσα συστηµατική µαστοκυττάρωση 

Μαστοκύττωµα ΜΚΑ 

Μαστοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ 

Συστηµατική µαστοκυττάρωση, σχετιζόµενη µε αιµατολογική κλωνική νόσο που δεν προέρχεται από 

µαστοκύτταρα [SM-AHNMD] 

Εξαιρ.: µαστοκυττάρωση (συγγενής) (δερµατική) (Q82.2) 

D47.1 Χρόνια µυελοϋπερπλαστική νόσος 

Χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιµία 

Μυελοϋπερπλαστική νόσος, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: άτυπη χρόνια µυελογενής λευχαιµία BCR/ABL - (αρνητική) (C92.2-) 

χρόνια µυελογενής λευχαιµία [ΧΜΛ] BCR/ABL + (θετική) (C92.1-) 

D47.2 Μονοκλωνική γαµµασφαιρινοπάθεια, ακαθόριστης σηµασίας (MGUS) 

D47.3 Ιδιοπαθής (αιµορραγική) θροµβοκυτταραιµία 

Ιδιοπαθής αιµορραγική θροµβοκυττάτωση 

D47.4 Οστεοµυελοΐνωση 

Χρόνια ιδιοπαθής µυελοΐνωση 

Μυελοΐνωση (ιδιοπαθής) (µε µυελοειδή µεταπλασία) 

Μυελοσκλήρυνση (µεγακαρυοκυτταρική) µε µυελοειδή µεταπλασία 

∆ευτεροπαθής µυελοΐνωση σε µυελοϋπερπλαστική νόσο 

Εξαιρ.: οξεία µυελοΐνωση (C94.4-) 

D47.5 Χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιµία (υπερηωσινοφιλικό σύνδροµο) 

D47.7 Άλλα καθορισµένα νεοπλάσµατα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς του λεµφικού, 

αιµοποιητικού και των σχετικών ιστών 

Ιστιοκυταρικοί όγκοι αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς 

D47.9 Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς του λεµφικού, αιµοποιητικού και των 

σχετικών ιστών, µη καθορισµένο 

Λεµφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ 

D48.- Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς άλλων και µη 

καθορισµένων εντοπίσεων 

Εξαιρ.: νευροϊνωµάτωση (µη κακοήθης) (Q85.0) 

D48.0 Οστών και αρθρικού χόνδρου 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του βλεφάρου (D48.1) 

χόνδρου: 

• λάρυγγα (D38.0) 

• ρίνας (D38.5) 

• ωτός (D48.1) 

αρθρικού υµένα (D48.1) 

D48.1 Συνδετικού και άλλων µαλακών µορίων 

Συνδετικού ιστού: 

• βλεφάρου 

• ωτός 

Εξαιρ.: συνδετικού ιστού του µαστού (D48.6) 

χόνδρου: 

• άρθρωσης (D48.0) 

• λάρυγγα (D38.0) 

• ρίνας (D38.5) 

D48.2 Περιφερικών νεύρων και αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου (D48.7) 
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D48.3 Οπισθοπεριτοναίου 

D48.4 Περιτοναίου 

D48.5 ∆έρµατος 

Πρωκτικού: 

• δέρµατος 

• ορίου (δέρµατος-βλεννογόνου) 

∆έρµατος του µαστού 

Περιπρωκτικού δέρµατος 

Εξαιρ.:         πρωκτού ΜΚΑ (D37.78) 

δέρµατος των γεννητικών οργάνων (D39.7, D40.7) 

ορίου προχειλιδίου-δέρµατος του χείλους (D37.0) 

D48.6 Μαστού [µαζικού αδένα] 

Συνδετικού ιστού του µαστού 

Φυλλοειδές κυστεοσάρκωµα 

Εξαιρ.:         δέρµατος του µαστού (D48.5) 

D48.7 Άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

Οφθαλµού 

Καρδιάς 

Περιφερικών νεύρων του οφθαλµικού κόγχου 

Εξαιρ.:         δέρµατος του βλεφάρου (D48.5) 

συνδετικού ιστού (D48.1) 

D48.9 Νεόπλασµα αβέβαιης ή άγνωστης συµπεριφοράς, µη καθορισµένο 

Νεόπλασµα ΜΚΑ 

Νεοπλασία ΜΚΑ 

Όγκος ΜΚΑ 
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Κεφάλαιο III 

Νοσήµατα του αίµατος, των αιµοποιητικών οργάνων και 

ορισµένες ανοσολογικές διαταραχές 

(D50 - D90) 
 

Εξαιρούνται: Συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

Αυτοάνοσα (συστηµατικά) νοσήµατα, µη καθορισµένα 

Ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

Ενδοκρινικά και µεταβολικά νοσήµατα και διατροφικές διαταραχές (E00-E90) 

Νόσος HIV (Β20-Β24) 

Επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

Νεοπλάσµατα (C00-D48) 

Συµπτώµατα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα που δεν ταξινοµούνται αλλού 

(R00-R99) 

Τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

D50-D53   ∆ιατροφικές αναιµίες 

D55-D59   Αιµολυτικές αναιµίες 

D60-D64   Απλαστικές και άλλες αναιµίες 

D65-D69   ∆ιαταραχές της πήξης του αίµατος, πορφύρα και άλλες αιµορραγικές διαθέσεις 

D70-D77   Άλλα νοσήµατα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων 

D80-D90   Ορισµένες διαταραχές µε συµµετοχή του ανοσοποιητικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

D63.-* Αναιµία σε χρόνια νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

D77* Άλλες διαταραχές του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

 

∆ιατροφικές αναιµίες 
 

(D50-D53) 

D50.- Αναιµία από έλλειψη σιδήρου 

Περιλαµβ.:  Αναιµία: 

• υπόχρωµη 

• σιδηροπενική 

D50.0 Σιδηροπενική αναιµία που οφείλεται σε απώλεια αίµατος (χρόνια) 

Μεθαιµορρραγική αναιµία (χρόνια) 

Εξαιρ.: οξεία µεθαιµορραγική αναιµία (D62) 

συγγενής αναιµία από εµβρυϊκή απώλεια αίµατος (P61.3) 
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D50.1     Σιδηροπενική δυσφαγία 

Σύνδροµο Kelly-Paterson 

Σύνδροµο Plummer-Vinson 

D50.8     Άλλες σιδηροπενικές αναιµίες 

D50.9     Σιδηροπενική αναιµία, µη καθορισµένη 

D51.-   Αναιµία από έλλειψη βιταµίνης Β12 

Εξαιρ.: ανεπάρκεια βιταµίνης Β12 (E53.8) 

D51.0     Αναιµία από έλλειψη βιταµίνης Β12, λόγω ανεπάρκειας του ενδογενούς παράγοντα 

Αναιµία: 

• του Addison 

• του Biermer 

• κακοήθης αναιµία (συγγενής) 

Συγγενής ανεπάρκεια του ενδογενούς παράγοντα 

D51.1 Αναιµία από έλλειψη βιταµίνης Β12 λόγω εκλεκτικής δυσαπορρόφησης της 

βιταµίνης Β12 µε πρωτεϊνουρία 

Σύνδροµο Imerslund (-Gräsbeck) 

Κληρονοµική µεγαλοβλαστική αναιµία 

D51.2     (Αναιµία από) ανεπάρκεια τρανσκοβαλαµίνης ΙΙ 

D51.3     Άλλη αναιµία που οφείλεται σε διατροφική έλλειψη της βιταµίνης Β12 

Αναιµία από έλλειψη βιταµίνης B12 των αυστηρά χορτοφάγων 

D51.8   Άλλες αναιµίες από έλλειψη βιταµίνης Β12 

D51.9   Αναιµία από έλλειψη Β12, µη καθορισµένη 

D52.-   Αναιµία από έλλειψη φυλλικού οξέος 

D52.0     Aναιµία από διατροφική έλλειψη φυλλικού οξέος 

∆ιατροφική µεγαλοβλαστική αναιµία 

D52.1     Αναιµία από έλλειψη φυλλικού οξέος φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX). 

D52.8     Άλλες αναιµίες από έλλειψη φυλλικού οξέος 

D52.9     Αναιµία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος, µη καθορισµένη 

Αναιµία από έλλειψη φυλλικού οξέος ΜΚΑ 

D53.-   Άλλες διατροφικές αναιµίες 

Περιλαµβ.: µεγαλοβλαστική αναιµία ανθεκτική στη θεραπεία µε βιταµίνη Β12 ή φυλλικό οξύ 

D53.0     Αναιµία από ανεπάρκεια πρωτεϊνών 

Αναιµία από ανεπάρκεια αµινοξέων 

Αναιµία στην οροτική οξυουρία 

Εξαιρ.: σύνδροµο Lesch-Nyhan (E79.1) 

D53.1     Άλλες µεγαλοβλαστικές αναιµίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Μεγαλοβλαστική αναιµία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νόσος του Di Guglielmo (C94.0-) 

D53.2     Αναιµία από σκορβούτο [έλλειψη βιταµίνης C] 

Εξαιρ.: σκορβούτο (E54)  
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D53.8 Άλλες καθορισµένες διατροφικές αναιµίες 

Αναιµία που σχετίζεται µε ανεπάρκεια: 

• χαλκού 

• µολυβδαινίου 

• ψευδαργύρου 

Εξαιρ.: διατροφικές ανεπάρκειες χωρίς αναιµία, όπως: 

• ανεπάρκεια χαλκού (E61.0) 

• ανεπάρκεια µολυβδαινίου (E61.5) 

• ανεπάρκεια ψευδαργύρου (E60) 

D53.9 ∆ιατροφική αναιµία, µη καθορισµένη 

Χρόνια απλή αναιµία 

Εξαιρ.: αναιµία ΜΚΑ (D64.9) 
 

 

 

 

Αιµολυτικές αναιµίες 
 

(D55-D59) 

D55.- Αναιµία που οφείλεται σε ενζυµικές διαταραχές 

Εξαιρ.: αναιµία από ενζυµική ανεπάρκεια φαρµακευτικής αιτιολογίας (D59.2) 

D55.0 Αναιµία οφειλόµενη σε ανεπάρκεια γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης [G6PD] 

Κυαµισµός 

Αναιµία από ανεπάρκεια της G6PD 

D55.1 Αναιµία οφειλόµενη σε άλλες διαταραχές του µεταβολισµού της γλουταθειόνης 

Αναιµία (από): 

• ενζυµικές ανεπάρκειες που σχετίζονται µε την οδό της µονοφωσφορικής εξόζης [HMP], εκτός της G6PD 

• αιµολυτική µη σφαιροκυτταρική (κληρονοµική) αναιµία, τύπου Ι 

D55.2 Αναιµία οφειλόµενη σε διαταραχές των γλυκολυτικών ενζύµων 

Αναιµία (από): 

• αιµολυτική µη σφαιροκυτταρική (κληρονοµική) αναιµία, τύπου ΙΙ 

• ανεπάρκεια εξοκινάσης 

• ανεπάρκεια πυροσταφυλλικής κινάσης [ΡΚ] 

• ανεπάρκεια ισοµεράσης της φωσφορικής τριόζης 

D55.3 Αναιµία οφειλόµενη σε διαταραχές του µεταβολισµού των νουκλεοτιδίων 

D55.8 Άλλες αναιµίες που οφείλονται σε ενζυµικές διαταραχές 

D55.9 Αναιµία οφειλόµενη σε ενζυµική διαταραχή, µη καθορισµένη 

D56.- Θαλασσαιµία [Μεσογειακή αναιµία] 

D56.0 Άλφα (α) θαλασσαιµία [α-µεσογειακή αναιµία] 

Εξαιρ.: Εµβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιµολυτική νόσο (P56.-) 

D56.1 Βήτα (β) θαλασσαιµία [β-µεσογειακή αναιµία] 

Νόσος του Cooley 

Βαριά βήτα (β) θαλασσαιµία 

Θαλασσαιµία : 

• ενδιάµεση 

• µείζων 

Εξαιρ.: µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία (D57.2) 

D56.2 ∆έλτα-βήτα θαλασσαιµία [δβ-µεσογειακή αναιµία] 
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D56.3 Στίγµα θαλασσαιµίας [ετερόζυγη µεσογειακή αναιµία] 

D56.4 Κληρονοµική παραµονή εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης [ΗΡFH] 

D56.8 Άλλες θαλασσαιµίες 

D56.9 Θαλασσαιµία, µη καθορισµένη 

Μεσογειακή αναιµία (µε άλλη αιµοσφαιρινοπάθεια) 

Θαλασσαιµία (ελάσσων) (µικτή) (µε άλλη αιµοσφαιρινοπάθεια) 

D57.- ∆ρεπανοκυτταρικές παθήσεις 

Εξαιρ.: άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες (D58.-) 

D57.0 ∆ρεπανοκυτταρική αναιµία µε κρίση 

Ηb-SS νόσος µε κρίση 

D57.1 ∆ρεπανοκυτταρική αναιµία χωρίς κρίση 

∆ρεπανοκυτταρική: 

• αναιµία 

• νόσος ΜΚΑ 

• διαταραχή 

D57.2 ∆ιπλές ετερόζυγες δρεπανοκυτταρικές παθήσεις 

Νόσος: 

• Hb-SC 

• Hb-SD 

• Hb-SE 

• Μικροδρεπανοκυτταρική α ν α ι µ ί α  

D57.3 Στίγµα δρεπανοκυτταρικής αναιµίας (ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιµία) 

Στίγµα Ηb-S 

Ετερόζυγη αιµοσφαιρίνη S [HbAS] 

D57.8 Άλλες δρεπανοκυτταρικές διαταραχές 

D58.- Άλλες κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες 

D58.0 Κληρονοµική σφαιροκυττάρωση 

Συγγενής (σφαιροκυτταρικός) αιµολυτικός ίκτερος 

Αιµολυτικός (οικογενής) ίκτεορς 

Σύνδροµο Minkowski-Chauffard 

D58.1 Κληρονοµική ελλειπτοκυττάρωση 

Ελλειπτοκυττάρωση (συγγενής, κοινή κληρονοµική) 

Οβαλοκυττάρωση (συγγενής) (κληρονοµική) 

D58.2 Άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες 

Παθολογική αιµοσφαιρίνη ΜΚΑ 

Αιµοσφαιρινοπάθεια ΜΚΑ 

Αιµολυτική νόσος µε ασταθή αιµοσφαιρίνη 

Νόσος: 

• Hb-C 

• Hb-D 

• Hb-E 

Συγγενής αναιµία µε σωµάτια Heinz 

Εξαιρ.: οικογενής πολυκυτταραιµία (D75.0) 

συγγενής µεθαιµοσφαιριναιµία, Hb-M νόσος (D74.0) 

κληρονοµική παραµονή εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης [ΗΡFH] (D56.4) 

πολυκυτταραιµία λόγω παραµονής σε µεγάλο υψόµετρο (D75.1) 

µεθαιµοσφαιριναιµία (D74.-) 
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D58.8 Άλλες καθορισµένες κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες 

Στοµατοκυττάρωση 

D58.9 Κληρονοµική αιµολυτική αναιµία, µη καθορισµένη 

D59.- Επίκτητη αιµολυτική αναιµία 

D59.0 Αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX). 

D59.1 Άλλες αυτοάνοσες αιµολυτικές αναιµίες 

Αυτοάνοση αιµολυτική νόσος (ψυχρού τύπου αντισωµάτων) (θερµού τύπου αντισωµάτων) 

Χρόνια νόσος των ψυχροαιµοσυγκολλητινών 

Αιµολυτική αναιµία: 

• ψυχρού τύπου αντισωµάτων (δευτεροπαθής) (συµπτωµατική) 

• θερµού τύπου αντισωµάτων (δευτεροπαθής) (συµπτωµατική) 

Ψυχροσυγκολλητίνες: 

• αιµοσφαιρινουρία (από) 

• νόσος (από) 

Εξαιρ.: σύνδροµο Evans (D69.3) 

αιµολυτική νόσος του εµβρύου και του νεογνού (P55.-) 

παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία από ψύχος (D59.6) 

D59.2 Μη αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Μη αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία φαρµακευτικής αιτιολογίας (σε έλλειψη ενζύµου) 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX). 

D59.3 Αιµολυτικό-ουραιµικό σύνδροµο 

D59.4 Άλλες µη αυτοάνοσες αιµολυτικές αναιµίες 

Αιµολυτική αναιµία: 

• µηχανική 

• µικροαγγειοπαθητική 

• τοξική 

Για τον προσδιορισµό του αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

D59.5 Παροξυσµική νυκτερινή αιµοσφαιρινουρία [Marchiafava-Micheli] 

Εξαιρ.: Αιµοσφαιρινουρία ΜΚΑ (R82.3) 

D59.6 Αιµοσφαιρινουρία οφειλόµενη σε αιµόλυση από άλλους εξωγενείς αιτιολογικούς 

παράγοντες 

Αιµοσφαιρινουρία: 

• µετά από φυσική άσκηση 

• µετά από πορεία 

• παροξυσµική µετά από ψύχος 

Για τον προσδιορισµό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: αιµοσφαιρινουρία ΜΚΑ (R82.3). 

D59.8 Άλλες επίκτητες αιµολυτικές αναιµίες 

D59.9 Επίκτητη αιµολυτική αναιµία, µη καθορισµένη 

Ιδιοπαθής αιµολυτική αναιµία, χρόνια 
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Απλαστικές και άλλες αναιµίες 
 

(D60-D64) 

 

D60.- Επίκτητη αµιγής απλαστική αναιµία [ερυθροβλαστοπενία] [αµιγής απλασία 

ερυθράς σειράς] 

Περιλαµβ.:  αµιγής απλαστική αναιµία (επίκτητη) (των ενηλίκων) (µε θύµωµα) 

D60.0     Χρόνια επίκτητη αµιγής απλαστική αναιµία 

D60.1     Παροδική επίκτητη αµιγής απλαστική αναιµία 

D60.8    Άλλες µορφές επίκτητης αµιγούς απλαστικής αναιµίας 

D60.9    Επίκτητη αµιγής απλαστική αναιµία, µη καθορισµένη 

D61.-   Άλλες απλαστικές αναιµίες 
Για την κωδικοποίηση θροµβοπενίας (D69.4-, D69.5-, D69.6-) ή ακοκκιοκυτταραιµίας και ουδετεροπενίας 

(D70.-), χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς. 

Εξαιρ.: ακοκκιοκυτταραιµία (D70.-) 

D61.0     Συγγενής απλαστική αναιµία 

Σύνδροµο Blackfan-Diamond 

Οικογενής υποπλαστική αναιµία 

Αναιµία Fanconi 

Αµιγής απλαστική αναιµία: 

• συγγενής 

• βρεφική 

• πρωτοπαθής 

Πανκυτταροπενία µε δυσπλασίες 

D61.1-    Απλαστική αναιµία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Πανκυτταροπενία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX). 

   D61.10   Απλαστική αναιµία που οφείλεται σε κυτταροστατική αγωγή 

D61.18   Απλαστική αναιµία που οφείλεται σε άλλη φαρµακευτική αγωγή 

D61.19   Απλαστική αναιµία που οφείλεται σε άλλη φαρµακευτική αγωγή, µη καθορισµένη 

D61.2     Απλαστική αναιµία οφειλόµενη σε άλλους εξωγενείς παράγοντες 

Για τον προσδιορισµό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

D61.3     Ιδιοπαθής απλαστική αναιµία 

D61.8     Άλλες καθορισµένες απλαστικές αναιµίες 

D61.9     Απλαστική αναιµία, µη καθορισµένη 

Υποπλαστική αναιµία ΜΚΑ 

Μυελική ανεπάρκεια 

Πανµυελοπάθεια 

Πανµυελόφθιση 

D62      Οξεία µεθαιµορραγική αναιµία 

Περιλαµβ.: αναιµία από διεγχειρητική ή µετεγχειρητική αιµορραγία 

Εξαιρ.: συγγενής αναιµία λόγω εµβρυικής απώλειας αίµατος (P61.3) 

D63.-*   Αναιµία σε χρόνια νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

D63.0*   Αναιµία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

D63.8*   Αναιµία σε άλλα χρόνια νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Αναιµία σε χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 και άνω (N18.3-N18.5+) 
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D64.- Άλλες αναιµίες 

Εξαιρ.: Ανθεκτική αναιµία: 

• µε περίσσεια βλαστών [RAEB] (D46.2) 

• µε περίσσεια βλαστών σε µεταµόρφωση [RAEB-T] (C92.0-) 

• µε σιδηροβλάστες (D46.1) 

• χωρίς σιδηροβλάστες (D46.0) 

• ΜΚΑ (D46.4) 

D64.0 Κληρονοµική σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιµία 

Φυλοσύνδετη υπόχρωµη σιδηροβλαστική αναιµία 

D64.1 ∆ευτεροπαθής (επίκτητη) σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιµία (που οφείλεται 

σε νόσηµα) 

Για τον προσδιορισµό του νοσήµατος, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

D64.2 ∆ευτεροπαθής (επίκτητη) σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιµία οφειλόµενη σε 

φάρµακα ή τοξίνες 

Για τον προσδιορισµό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

D64.3 Άλλες µορφές σιδηροαχρηστικής [σιδηροβλαστικής] αναιµίας 

Σιδηροαχρηστική αναιµία: 

• ανταποκρινόµενη στην πυριδοξίνη, που δεν ταξινοµείται αλλού 

• ΜΚΑ 

D64.4 Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιµίες 

∆υσαιµοποιητική αναιµία (συγγενής) 

Εξαιρ.: αναιµία (σύνδροµο) Blackfan-Diamond (D61.0) 

νόσος του Di Guglielmo (C94.0-) 

D64.8 Άλλες καθορισµένες αναιµίες 

Βρεφική ψευδολευχαιµία 

Λευκοερυθροβλαστική αναιµία 

D64.9 Αναιµία, µη καθορισµένη 

 

 

∆ιαταραχές της πήξης του αίµατος, πορφύρα και άλλες αιµορραγικές διαθέσεις 

 

(D65-D69) 

D65.- ∆ιάχυτη ενδαγγειακή πήξη [σύνδροµο ινωδόλυσης] 

Περιλαµβ.:   κεραυνοβόλος πορφύρα 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή (σε): 

• αποβολή ή έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.1) 

• νεογνική (P60) 

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 

D65.0 Επίκτητη ανινωδογοναιµία 

D65.1 ∆ιάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] 

∆ιαταραχές πήξης από υπερκατανάλωση παραγόντων πήξης 

D65.2 Ινωδολυτική αιµορραγία, επίκτητη 

Πορφύρα ινωδολυτική 

D65.9 Σύνδροµο ινωδόλυσης µη καθορισµένης αιτιολογίας 
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Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII 

Περιλαµβ.: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII (µε λειτουργική βλάβη) 

αιµορροφιλία: 

• Α 

• κλασική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII µε διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου (D68.0) 

D67 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ 

Περιλαµβ.:   νόσος Christmas 

αιµορροφιλία Β 

ανεπάρκεια: 

• του παράγοντα ΙΧ (µε λειτουργική βλάβη) 

• συστατικού της θροµβοπλαστίνης πλάσµατος [ΡTC] 

D68.- Άλλες διαταραχές της πήξης του αίµατος 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.1) 

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3) 

D68.0 Νόσος του von Willebrand 

Αγγειοαιµορροφιλία 

Aνεπάρκεια του παράγοντα VIII µε διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου 

Αγγειακή αιµορροφιλία 

Εξαιρ.: ανεπάρκεια του παράγοντα VIII: 

• µε λειτουργική βλάβη (D66) 

• ΜΚΑ (D66) 

• ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονοµική) (D69.8) 

D68.1 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙ 

Αιµορροφιλία C 

Ανεπάρκεια ενεργοποιηµένου πρόδροµoυ θροµβοπλαστίνης πλάσµατος [PTA ή παράγοντα XIa] 

D68.2- Κληρονοµική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης 

   D68.20 Συγγενής ανεπάρκεια παράγοντα Ι 

Συγγενής ανινωδογοναιµία 

∆υσινωδογοναιµία (συγγενής) 

Ανεπάρκεια ινωδογόνου 

   D68.21 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΙ 

Ανεπάρκεια προθροµβίνης 

   D68.22 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα V 

Ανεπάρκεια ασταθούς παράγοντα 

Νόσος του Owren 

Ανεπάρκεια AC-σφαιρίνης 

Ανεπάρκεια προαξελερίνης 

   D68.23 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα VII 

Υποπροκονβερτιναιµία 

Ανεπάρκεια προκονβερτίνης 

Ανεπάρκεια σταθερού παράγοντα 

   D68.24 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα X 

Ανεπάρκεια παράγοντα Stuart-Prower 

   D68.25 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα XII 

Ανεπάρκεια παράγοντα Hageman 

D66 
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   D68.26 Κληρονοµική ανεπάρκεια του παράγοντα XIII 

Ανεπάρκεια παράγοντα σταθεροποίησης του ινώδους 

   D68.28 Κληρονοµική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης 

D68.3- Αιµορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά και 

αντισώµατα 

D68.30 Αιµορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά 

Αιµορραγία σε µακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών 

Για την προσδιορισµό του χορηγούµενου αντιπηκτικού, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: µακροχρόνια χρήση αντιπηκτικών χωρίς αιµορραγία (Z92.1) 

   D68.31 Αιµορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωµάτων έναντι του παράγοντα 

VIII 

Αύξηση αντι-VIIIa 

D68.32 Αιµορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωµάτων έναντι άλλων 

παραγόντων πήξης 

Αύξηση του(των): 

• αντι-IXa 

• αντι-Xa 

• αντι-XΙa 

• αντισωµάτων έναντι του παράγοντα Von-Willebrand 

   D68.38 Άλλες αιµορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και µη καθορισµένα αντισώµατα 

D68.4 Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα πήξης 

Ανεπάρκεια παράγοντα πήξης που οφείλεται σε: 

• ηπατική νόσο 

• ανεπάρκεια βιταµίνης Κ 

Εξαιρ.: ανεπάρκεια βιταµίνης Κ σε νεογνό (P53) 

D68.5 Πρωτοπαθής θροµβοφιλία 

Ανεπάρκεια: 

• Αντιθροµβίνης 

• Πρωτεΐνης C 

• Πρωτεΐνης S 

Μετάλλαξη του γονιδίου προθροµβίνης 

Αντίσταση στην ενεργοποιηµένη πρωτεΐνη C [µετάλλαξη παράγοντα V Leiden] [aPC-resistance] 

D68.6 Άλλες θροµβοφιλίες 

Σύνδροµο καρδιολιπίνης 

Αντιφωσφολιπιδαιµικό σύνδροµο 

Παρουσία αντιπηκτικού του λύκου 

Εξαιρ.: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] (D65.-) 

οµοκυστιναιµία (E72.1) 

D68.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της πήξης 

D68.9 ∆ιαταραχή της πήξης, µη καθορισµένη 

D69.- Πορφύρα και άλλες αιµορραγικές διαθέσεις 

Εξαιρ.: καλοήθης υπεργαµµασφαιριναιµική πορφύρα (D89.0) 

ιδιοπαθής (αιµορραγική) θροµβοκυτταραιµία (D47.3) 

πορφύρα της κρυοσφαιριναιµίας (D89.1) 

κεραυνοβόλος πορφύρα (D65.-) 

θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα (M31.1) 
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D69.0 Αλλεργική πορφύρα 

Αλλεργική αγγειΐτιδα 

Πορφύρα: 

• αναφυλακτοειδής 

• µη θροµβοπενική 

• αιµορραγική 

• ιδιοπαθής 

• Henoch-Schοenlein 

• αγγειακή 

D69.1 Ποιοτικές διαταραχές των αιµοπεταλίων 

Σύνδροµο Bernard-Soulier [γιγάντια αιµοπετάλια] 

Νόσος (σύνδροµο) του Glanzmann 

Σύνδροµο των φαιών αιµοπεταλίων 

Θροµβασθένεια (αιµορραγική) (κληρονοµική) 

Θροµβοκυτταροπάθεια 

Εξαιρ.: νόσος του von Willebrand (D68.0) 

D69.2 Άλλες περιπτώσεις µη θροµβοπενικής πορφύρας 

Πορφύρα: 

• γεροντική 

• απλή 

• ΜΚΑ 

D69.3 Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα 

Σύνδροµο Evans 

Νόσος Werlhof 

D69.4- Άλλη πρωτοπαθής θροµβοπενία 

Εξαιρ.: θροµβοπενία µε απλασία της κερκίδας (Q87.2) 

παροδική θροµβοπενία των νεογνών (P61.0) 

σύνδροµο Wiskott-Aldrich  (D82.0) 

D69.40 χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.41 Μη χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.5- ∆ευτεροπαθής θροµβοπενία 

Για τον προσδιορισµό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

   D69.52 Θροµβοπενία οφειλόµενη στην ηπαρίνη τύπου  Ι 

D69.53 Θροµβοπενία οφειλόµενη στην ηπαρίνη τύπου  ΙΙ 

D69.57 Άλλη δευτεροπαθής θροµβοπενία, χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.58 Άλλη δευτεροπαθής θροµβοπενία, µη χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.59 ∆ευτεροπαθής θροµβοπενία, µη καθορισµένη 

D69.6- Θροµβοπενία, µη καθορισµένη 

D69.60 χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.61 Μη χαρακτηρισµένη ως ανθεκτική στη µετάγγιση 

D69.8 Άλλες καθορισµένες αιµορραγικές διαθέσεις 

Ευθραυστότητα των τριχοειδών (κληρονοµική) 

Αγγειακή ψευδοαιµορροφιλία 

D69.9 Αιµορραγική διάθεση, µη καθορισµένη 
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Άλλα νοσήµατα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων 

 

(D70-D77) 

D70.- Ακοκκιοκυτταραιµία και ουδετεροπενία 

Περιλαµβ.:  ακοκκιοκυτταραιµική κυνάγχη 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.:         παροδική νεογνική ουδετεροπενία (P61.5) 

D70.0 Συγγενής ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιµία 

Συγγενής (βρεφική) ακοκκιοκυτταραιµία 

Συγγενής ουδετεροπενία 

Σύνδροµο Kostmann 

D70.1- Φαρµακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιµία 

Ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιµία από κυτταροστατική θεραπεία 

Οι υποκατηγορίες D70.10 έως D70.14 αναφέρονται µόνο στην οξεία φάση της ακοκκιοκυτταραιµίας (σοβαρή 

ακοκκιοκυτταραιµία), όπου ο αριθµός των ουδετεροφίλων πολυµορφοπυρήνων είναι µικρότερος των 500, ή ο 

αριθµός των λευκών αιµοσφαιρίων είναι µικρότερος των 1000 ανά µl αίµατος. 

   D70.10 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας µικρότερης των 4 ηµερών 

D70.11 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 10 έως λιγότερες των 20 ηµερών 

D70.12 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 20 ηµέρες και άνω 

D70.13 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 4 έως λιγότερες των 7 ηµερών 

D70.14 Βαριά ουδετεροπενία διάρκειας από 7 έως λιγότερες των 10 ηµερών 

D70.18 Άλλες µορφές ουδετεροπενίας και ακοκκιοκυτταραιµίας φαρµακευτικής αιτιολογίας 

D70.19 Φαρµακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιµία, µη καθορισµένη 

Φαρµακευτικής αιτιολογίας ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιµία ΜΚΑ 

D70.3 Άλλη ακοκκιοκυτταραιµία 

Ακοκκιοκυτταραιµία ΜΚΑ 

D70.5 Κυκλική ουδετεροπενία 

Περιοδική ουδετεροπενία 

D70.6 Άλλη ουδετεροπενία 

Ουδετεροπενία λόγω υπερσπληνισµού 

(Πρωτοπαθής) ουδετεροπενία σε υπερσπληνισµό 

D70.7 Ουδετεροπενία, µη καθορισµένη 

D71 Λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυµορφοπυρήνων 

Περιλαµβ.:  συγγενής δυσφαγοκυττάρωση 

χρόνια κοκκιωµατώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) 

βλάβη του συµπλέγµατος υποδοχέων [CR3] της κυτταρικής µεµβράνης 

προοδευτική σηπτική κοκκιωµάτωση 

D72.- Άλλες διαταραχές των λευκών αιµοσφαιρίων 

Εξαιρ.:         βασεοφιλία (D75.8) 

µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα (D46.-) 

ουδετεροπενία (D70.-) 

προλευχαιµία (σύνδροµο) (D46.9) 

διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος (D80-D89) 
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D72.0 Γενετικές ανωµαλίες των λευκών αιµοσφαιρίων 

Ανωµαλία (κοκκίωσης) (κοκκιοκυττάρων) ή σύνδροµο: 

• Alder 

• May-Hegglin 

• Pelger-Huët 

Κληρονοµική: 

• λευκοµελανοπάθεια 

• λευκοκυτταρική: 

- υπερκατάτµηση 

- υποκατάτµηση 

Εξαιρ.: σύνδροµο Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3) 

D72.1 Ηωσινοφιλία 

Ηωσινοφιλία: 

• αλλεργική 

• κληρονοµική 

D72.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των λευκών αιµοσφαιρίων 

Λευχαιµοειδής αντίδραση: 

• λεµφοκυτταρική 

• µονοκυτταρική 

• µυελοκυτταρική 

Λευκοκυττάρωση 

Λεµφοπενία 

Λεµφοκυττάρωση (συµπτωµατική) 

Μονοκυττάρωση (συµπτωµατική) 

Πλασµατοκυττάρωση 

D72.9 ∆ιαταραχή των λευκών αιµοσφαιρίων, µη καθορισµένη 

D73.- Νοσήµατα του σπλήνα 

D73.0 Υποσπληνισµός 

Ασπληνία µετά από σπληνεκτοµή 

Ατροφία του σπλήνα 

Εξαιρ.: ασπληνία (συγγενής) (Q89.0) 

D73.1 Υπερσπληνισµός 

Εξαιρ.: σπληνοµεγαλία: 

• συγγενής (Q89.0) 

• ΜΚΑ (R16.1) 

D73.2 Χρόνια συµφορητική σπληνοµεγαλία 

D73.3 Απόστηµα σπληνός 

D73.4 Κύστη σπληνός 

D73.5 Σπληνικό έµφρακτο 

Ρήξη του σπλήνα, µη τραυµατική 

Συστροφή του σπλήνα 

Εξαιρ.: τραυµατική ρήξη του σπλήνα (S36.04) 

D73.8 Άλλα νοσήµατα του σπλήνα 

Ίνωση του σπλήνα ΜΚΑ 

Περισπληνίτιδα 

Σπληνίτιδα ΜΚΑ 

D73.9 Νόσος του σπλήνα, µη καθορισµένη 

D74.- Μεθαιµοσφαιριναιµία 
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D74.0 Συγγενής µεθαιµοσφαιριναιµία 

Συγγενής ανεπάρκεια της NADH-ρεδουκτάσης της µεθαιµοσφαιρίνης 

Νόσος της Μ-αιµοσφαιρίνης Μ [Hb-M] 

Μεθαιµοσφαιριναιµία, κληρονοµική 

D74.8 Άλλες µεθαιµοσφαιριναιµίες 

Επίκτητη µεθαιµοσφαιριναιµία (µε θειαιµοσφαιριναιµία) 

Τοξική µεθαιµοσφαιριναιµία 

Για τον προσδιορισµό του εξωτερικού αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

D74.9 Μεθαιµοσφαιριναιµία, µη καθορισµένη 

D75.- Άλλα νοσήµατα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων 

Εξαιρ.: υπεργαµµασφαιριναιµία ΜΚΑ (D89.2) 

λεµφαδενίτιδα: 

• οξεία (L04.-) 

• χρόνια (I88.1) 

• µεσεντέρια (οξεία) (χρόνια) (I88.0) 

• ΜΚΑ (I88.9) 

διογκωµένοι λεµφαδένες (R59.-) 

D75.0 Οικογενής ερυθροκυττάρωση 

Πολυκυτταραιµία: 

• οικογενής 

• καλοήθης 

Εξαιρ.: κληρονοµική ελλειπτοκυττάρωση (D58.1) 

D75.1 ∆ευτερογενής πολυκυτταραιµία 

Ερυθροκυττάρωση ΜΚΑ 

Πολυκυτταραιµία: 

• οφειλόµενη σε: 

- παραµονή σε µεγάλο υψόµετρο 

- χορήγηση ερυθροποιητίνης 

- αιµοσυµπύκνωση 

- stress 

• συγκινησιακή 

• επίκτητη 

• υποξαιµική 

• σχετική 

• νεφρογενής 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αληθής πολυκυτταραιµία (D45) 

νεογνική πολυκυτταραιµία (P61.1) 

D75.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων 

Βασεοφιλία 

D75.9 Νόσηµα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων, µη καθορισµένο 
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D76.- Ορισµένα νοσήµατα µε συµµετοχή του λεµφοδικτυωτού και 

δικτυοϊστιοκυτταρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: νόσος Letterer-Siwe (C96.0) 

κακοήθης ιστιοκυττάρωση (C96.8) 

ηωσινοφιλικό κοκκίωµα (C96.6) 

νόσος Hand–Schuller-Christian (C96.5) 

ιστιοκυτταρικό σάρκωµα (C96.8) 

ιστιοκυττάρωση Χ, πολυεστιακή (C96.5) 

ιστιοκυττάρωση Χ, µονοεστιακή (C96.6) 

ιστιοκυττάρωση Langerhans, πολυεστιακή (C96.5) 

ιστιοκυττάρωση Langerhans, µονοεστιακή (C96.6) 

δικτυοενδοθηλίωση ή  δικτύωση: 

• κακοήθης (C85.7) 

• µυελική ιστιοκυτταρική (C96.9) 

• λευχαιµική (C91.4-) 

• λιποµελανωτική (I89.8) 

• µη λιποειδής [Νόσος Letterer- Siwe] (C96.0) 

D76.1 Αιµοφαγοκυτταρική λεµφοϊστιοκυττάρωση 

Οικογενής αιµοφαγοκυτταρική δικτύωση 

Ιστιοκυτταρώσεις µονοπύρηνων φαγοκυττάρων 

D76.2 Αιµοφαγοκυτταρικό σύνδροµο, σχετιζόµενο µε λοιµώξεις 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα ή του λοιµώδους νοσήµατος, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό. 

D76.3 Άλλα σύνδροµα ιστιοκυττάρωσης 

∆ικτυοϊστιοκύττωµα (γιγαντοκυτταρικό) 

Ιστιοκυττάρωση λεµφοκόλπων µε µαζική λεµφαδενοπάθεια 

Ξανθοκοκκίωµα 

D77* Άλλες διαταραχές του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  Ίνωση του σπλήνα στη σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 
 

 

 

 

Ορισµένες διαταραχές µε συµµετοχή του ανοσοποιητικού 

συστήµατος 
 

(D80-D90) 

Περιλαµβ.:  βλάβες του συστήµατος του συµπληρώµατος 

διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, εκτός από τη νόσο του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [Νόσος-HIV] 

σαρκοείδωση 

Εξαιρ.: αυτοάνοσα νοσήµατα (συστηµατικά) ΜΚΑ (M35.9) 

λειτουργικές διαταραχές των ουδετερόφιλων πολυµορφοπύρηνων (D71) 

νόσος HIV (B20-B24) 

HIV λοίµωξη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και την λοχεία (O98.7) 

D80.- Ανοσοανεπάρκεια µε βλάβες κυρίως των αντισωµάτων 

D80.0 Κληρονοµική υπογαµµασφαιριναιµία 

Αυτοσωµική υπολειπόµενη αγαµµασφαιριναιµία (Ελβετικού τύπου) 

Φυλοσύνδετη αγαµµασφαιριναιµία [του Bruton] (µε ανεπάρκεια της αυξητικής ορµόνης) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο III 
 

Σελίδα 123   

 
 

D80.1 Μη οικογενής υπογαµµασφαιριναιµία 

Αγαµµασφαιριναιµία µε Β-λεµφοκύτταρα που φέρουν ανοσοσφαιρίνες 

Κοινή ποικίλη αγαµµασφαιριναιµία [CVAgamma] 

Υπογαµµασφαιριναιµία ΜΚΑ 

D80.2 Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσφαιρίνης Α [ανεπάρκεια IgA] 

D80.3 Εκλεκτική ανεπάρκεια των υποκατηγοριών της ανοσοσφαιρίνης G [IgG] 

D80.4 Εκλεκτική ανεπάρκεια της ανοσοσφαιρίνης Μ [ανεπάρκεια IgM] 

D80.5 Ανοσοανεπάρκεια µε αυξηµένη ανοσοσφαιρίνη Μ [ΙgM] 

D80.6 Αντισωµατική ανεπάρκεια µε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα ανοσοσφαιρινών ή µε 

υπεργαµµασφαιριναιµία 

D80.7 Παροδική υπογαµµασφαιριναιµία της παιδικής ηλικίας 

D80.8 Άλλες ανοσοανεπάρκειες µε ανεπάρκεια κυρίως των αντισωµάτων 

Ανεπάρκεια των Κ ελαφρών αλύσεων 

D80.9 Ανοσοανεπάρκεια µε βλάβες κυρίως των αντισωµάτων, µη καθορισµένη 

D81.- Συνδυασµένες ανοσοαναπάρκειες 

Εξαιρ.: αυτοσωµική υπολειπόµενη αγαµµασφαιριναιµία (Ελβετικού τύπου) (D80.0) 

D81.0 Βαριά συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] µε δικτυωτή δυσγενεσία 

D81.1 Βαριά συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] µε ελαττωµένους αριθµούς Τ- και 

Β-λεµφοκυττάρων 

D81.2 Βαριά συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] µε χαµηλό ή φυσιολογικό αριθµό 

Β-λεµφοκυττάρων 

D81.3 Ανεπάρκεια της απαµινάσης της αδενοσίνης [ADA] 

D81.4 Σύνδροµο Nezelof 

D81.5 Ανεπάρκεια της φωσφορυλάσης της πουρινικής νουκλεοσίδης [PNP] 

D81.6 Ανεπάρκεια του συµπλέγµατος µείζονος ιστοσυµβατότητας κατηγορίας Ι [ανεπάρκεια 

του MHC-I] 

Σύνδροµο γυµνών λεµφοκυττάρων 

D81.7 Ανεπάρκεια του συµπλέγµατος µείζονος ιστοσυµβατότητας κατηγορίας ΙΙ [ανεπάρκεια 

του MHC-II] 

D81.8 Άλλες συνδυασµένες ανοσοανεπάρκειες 

Εξαρτώµενη από τη βιοτίνη ανεπάρκεια της καρβοξυλάσης 

D81.9 Συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

Βαριά συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια [SCID] ΜΚΑ 

D82.- Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόµενη µε άλλες µείζονες βλάβες 

Εξαιρ.: αταξία τηλεαγγειεκτασία [σύνδροµο Louis-Bar] (G11.3) 

D82.0 Σύνδροµο Wiskott-Aldrich 

Ανοσοανεπάρκεια µε θροµβοπενία και έκζεµα 

D82.1 Σύνδροµο Di George 

Σύνδροµο του τέταρτου φαρυγγικού θυλάκου 

Θυµική: 

• αλεµφοπλασία 

• απλασία ή υποπλασία µε ανοσοανεπάρκεια 

D82.2 Ανοσοανεπάρκεια µε χαµηλό ανάστηµα και βραχέα άκρα [ασύµµετρο νανισµό] 

D82.3 Ανοσοανεπάρκεια µετά από κληρονοµική ελλειµατική ανταπόκριση προς τον ιό 

Epstein-Barr 

Φυλοσύνδετη λεµφοϋπερπλαστική νόσος 
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D82.4 Σύνδροµο υπερανοσοσφαιρίνης Ε [υπέρ-IgE σύνδροµο] 

D82.8 Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόµενη µε άλλες καθορισµένες µείζονες βλάβες 

D82.9 Ανοσοανεπάρκεια σχετιζόµενη µε µείζονα βλάβη, µη καθορισµένη 

D83.- Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια [common variable immunodeficiency] 

D83.0 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια µε επικρατούσες ανωµαλίες του αριθµού και της 

λειτουργίας των Β-λεµφοκυττάρων 

D83.1 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια µε επικρατούσες ανοσορυθµιστικές διαταραχές των 

Τ-λεµφοκυττάρων 

D83.2 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια µε αυτοαντισώµατα έναντι των Β- ή Τ- λεµφοκυττάρων 

D83.8 Άλλες κοινές ποικίλες ανοσοανεπάρκειες 

D83.9 Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

D84.- Άλλες ανοσοανεπάρκειες 

D84.0 Έλλειµµα του αντιγόνου -1 της λεµφοκυτταρικής λειτουργίας [LFA-1] 

D84.1 Έλλειµµα του συστήµατος του συµπληρώµατος 

Ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης [C1-inhibitor] 

D84.8 Άλλες καθορισµένες ανοσοανεπάρκειες 

D84.9 Ανοσοανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

D86.- Σαρκοείδωση 

D86.0 Σαρκοείδωση των πνευµόνων 

D86.1 Σαρκοείδωση των λεµφαδένων 

D86.2 Σαρκοείδωση των πνευµόνων µε σαρκοείδωση των λεµφαδένων 

D86.3 Σαρκοείδωση του δέρµατος 

D86.8 Σαρκοείδωση σε άλλες και συνδυασµένες εντοπίσεις 

Ιριδοκυκλίτιδα στη σαρκοείδωση+ (H22.1*) 

Ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [σύνδροµο Heerfordt] 

Πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση+ (G53.2*) 

Σαρκοειδική: 

• αρθροπάθεια+ (M14.8*) 

• µυοκαρδίτιδα+ (I41.8*) 

• µυοσίτιδα+ (M63.3-*) 

D86.9 Σαρκοείδωση, µη καθορισµένη 

D89.- Άλλες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: υπερσφαιριναιµία ΜΚΑ (R77.1) 

µονοκλωνική γαµµασφαιρινοπάθεια αδιευκρίνιστης σηµασίας (MGUS) (D47.2) 

αποτυχία και απόρριψη µοσχεύµατος (T86.-) 

D89.0 Πολυκλωνική υπεργαµµασφαιριναιµία 

Καλοήθης υπεργαµµασφαιριναιµική πορφύρα [Waldenström] 

Πολυκλωνική γαµµασφαιρινοπάθεια ΜΚΑ 
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D89.1 Κρυοσφαιριναιµία 

Κρυοσφαιριναιµία: 

• κοινή 

• µικτή 

• ιδιοπαθής 

• πρωτοπαθής 

• δευτεροπαθής 

Κρυοσφαιριναιµική: 

• πορφύρα 

• αγγειΐτιδα 

D89.2 Υπεργαµµασφαιριναιµία, µη καθορισµένη 

D89.3 Σύνδροµο ανασύστασης ανοσοποιητικού 

Φλεγµονώδες σύνδροµο ανασύστασης ανοσοποιητικού [σύνδροµο IRIS] 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

D89.8 Άλλες καθορισµένες ανοσολογικές διαταραχές, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

D89.9 Ανοσολογική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Νόσηµα του ανοσοποιητικού ΜΚΑ 

D90 Ανοσοκαταστολή µετά από ακτινοβολία, χηµειοθεραπείες και άλλες 

ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις 

Εξαιρ.: φαρµακευτικής α ι τ ι ο λ ο γ ί α ς : 

• ακοκκιοκυτταραιµία (D70.-) 

• ουδετεροπενία (D70.-) 
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Κεφάλαιο IV 

Ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα 

(E00 - E90) 
 

Σηµειώσεις: Όλα τα νεοπλάσµατα, ανεξαρτήτως αν είναι λειτουργικώς ενεργά ή όχι, ταξινοµούνται στο κεφάλαιο 

ΙΙ. Οι σχετικοί κωδικοί αυτού του κεφαλαίου (π.χ. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-), µπορούν πρόσθετα 

να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της λειτουργικής δραστηριότητα ενός νεοπλάσµατος, 

ενός έκτοπου ενδοκρινικού ιστού, καθώς και της υπερ- ή υπολειτουργίας ενδοκρινών αδένων που 

σχετίζεται 

µε νεοπλάσµατα ή άλλες καταστάσεις που ταξινοµούνται αλλού. 

Εξαιρούνται: επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

συµπτώµατα και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήµατα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

(R00-R99) 

παροδικές ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές, ειδικές για το έµβρυο και το νεογνό (P70-P74) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

E00-E07   ∆ιαταραχές του θυρεοειδούς αδένα 

E10-E14   Σακχαρώδης διαβήτης 

E15-E16   Άλλες διαταραχές της ρύθµισης του µεταβολισµού της γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 

E20-E35   ∆ιαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων 

E40-E46   Υποσιτισµός 

E50-E64   Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες 

E65-E68   Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισµού 

E70-E90   Μεταβολικές διαταραχές 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

E35.-* ∆ιαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

E90* ∆ιατροφικές και µεταβολικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι παρακάτω πέµπτοι χαρακτήρες 2-5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε την 

υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7. 

Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώµα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται απορρυθµισµένες οπότε εκ των 

πραγμάτων κωδικοποιούνται µε τον πέµπτο χαρακτήρα 1. 

Χρησιµοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες 0, 1, 2 και 9 για ασθενείς 18 ετών και άνω. Χρησιµοποιήστε το 9 

στον 5ο χαρακτήρα για ασθενείς από 0 έως 18 ετών. 
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∆ιαταραχές του θυρεοειδούς αδένα 
 

(E00-E07) 

E00.- Συγγενές σύνδροµο ανεπάρκειας ιωδίου 

Περιλαµβ.: Ενδηµικές καταστάσεις που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική ανεπάρκεια ιωδίου είτε άµεσα είτε 

ως συνέπεια µητρικής έλλειψης ιωδίου. Μερικές απ' αυτές τις καταστάσεις δε συνοδεύονται από 

υποθυρεοειδισµό αλλά αποτελούν τη συνέπεια της ανεπαρκούς έκκρισης θυρεοειδικών ορµονών 

στο αναπτυσσόµενο έµβρυο. Περιβαλλοντολογικά βρογχοκηλογόνα µπορεί να σχετίζονται µε τις 

παραπάνω καταστάσεις. 

Για τον προσδιορισµό σχετιζόµενης νοητικής στέρησης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79). 

Εξαιρ.: υποκλινικός υποθυρεοειδισµός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02) 

E00.0 Συγγενές σύνδροµο έλλειψης ιωδίου, νευρολογικός τύπος 

Ενδηµικός κρετινισµός, νευρολογικός τύπος 

E00.1 Συγγενές σύνδροµο έλλειψης ιωδίου, µυξοιδηµατικός τύπος 

Ενδηµικός κρετινισµός: 

• υποθυρεοειδικός 

• µυξοιδηµατικού τύπου 

E00.2 Συγγενές σύνδροµο ανεπάρκειας ιωδίου, µικτός τύπος 

Ενδηµικός κρετινισµός, µικτός τύπος 

E00.9 Συγγενές σύνδροµο ανεπάρκειας ιωδίου, µη καθορισµένο 

Συγγενής υποθυρεοειδισµός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ 

Ενδηµικός κρετινισµός ΜΚΑ 

E01.- ∆ιαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ιωδίου και 

συναφείς καταστάσεις 

Εξαιρ.: συγγενές σύνδροµο ανεπάρκειας ιωδίου (E00.-) 

υποκλινικός υποθυρεοειδισµός από ανεπάρκεια ιωδίου (E02) 

E01.0 ∆ιάχυτη (ενδηµική) βρογχοκήλη σχετιζόµενη µε ανεπάρκεια ιωδίου 

E01.1 Πολυοζώδης (ενδηµική) βρογχοκήλη σχετιζόµενη µε ανεπάρκεια ιωδίου 

Οζώδης βρογχοκήλη σχετιζόµενη µε ανεπάρκεια ιωδίου 

E01.2 Βρογχοκήλη (ενδηµική) σχετιζόµενη µε ανεπάρκεια ιωδίου, µη καθορισµένη 

Ενδηµική βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E01.8 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ιωδίου και συναφείς 

καταστάσεις 

Επίκτητος υποθυρεοειδισµός από ανεπάρκεια ιωδίου ΜΚΑ 

Υποκλινικός υποθυρεοειδισµός από ανεπάρκεια ιωδίου 

Άλλες µορφές υποθυρεοειδισµού 

Εξαιρ.: ιατρογενής υποθυρεοειδισµός (E89.0) 

υποθυρεοειδισµός σχετιζόµενος µε ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 

E03.0 Συγγενής υποθυρεοειδισµός µε διάχυτη βρογχοκήλη 

Βρογχοκήλη (µη τοξική) συγγενής: 

• παρεγχυµατώδης 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: παροδική συγγενής βρογχοκήλη µε φυσιολογική λειτουργία (P72.0) 

E03.1 Συγγενής υποθυρεοειδισµός χωρίς βρογχοκήλη 

Συγγενής: 

• ατροφία του θυρεοειδούς 

• υποθυρεοειδισµός ΜΚΑ 

Απλασία του θυρεοειδούς (µε µυξοίδηµα) 

E02 

E03.- 
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E03.2 Υποθυρεοειδισµός που οφείλεται σε φάρµακα ή άλλες εξωγενείς ουσίες 

Για   τον   προσδιορισµό   του   εξωτερικού   αιτιολογικού   παράγοντα,   χρησιµοποιήστε   πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

E03.3 Μεταλοιµώδης υποθυρεοειδισµός 

E03.4 Ατροφία του θυρεοειδούς (επίκτητη) 

Εξαιρ.: συγγενής ατροφία του θυρεοειδούς (E03.1) 

E03.5 Μυξοιδηµατικό κώµα 

E03.8 Άλλος καθορισµένος υποθυρεοειδισµός 

E03.9 Υποθυρεοειδισµός, µη καθορισµένος 

Μυξοίδηµα ΜΚΑ 

E04.- Άλλες µη τοξικές βρογχοκήλες 

Εξαιρ.: βρογχοκήλη σχετιζόµενη µε ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 

συγγενής βρογχοκήλη: 

• διάχυτη (E03.0) 

• παρεγχυµατική (E03.0) 

• ΜΚΑ (E03.0) 

E04.0 Μη τοξική διάχυτη βρογχοκήλη 

Βρογχοκήλη, µη τοξική: 

• διάχυτη (κολλοειδής) 

• απλή 

E04.1 Μη τοξικός µονήρης όζος του θυρεοειδούς 

Μη τοξική µονοοζώδης βρογχοκήλη 

Θυρεοειδικός (κυστικός) όζος ΜΚΑ 

Οζώδης βρογχοκήλη κολλοειδής (κυστική) 

E04.2 Μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη 

Πολυοζώδης (κυστική) βρογχοκήλη ΜΚΑ 

Κυστική βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E04.8 Άλλη καθορισµένη µη τοξική βρογχοκήλη 

E04.9 Μη τοξική βρογχοκήλη, µη καθορισµένη 

Οζώδης βρογχοκήλη (µη τοξική) ΜΚΑ 

Βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E05.- Υπερθυρεοειδισµός [θυρεοτοξίκωση] 

Εξαιρ.: χρόνια θυρεοειδίτιδα µε παροδικό υπερθυρεοειδισµό (E06.2) 

θυρεοτοξίκωση των νεογνών (P72.1) 

E05.0 Υπερθυρεοειδισµός µε διάχυτη βρογχοκήλη 

Νόσος του Graves-Basedow 

∆ιάχυτη τοξική βρογχοκήλη 

Τοξική βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E05.1 Υπερθυρεοειδισµός µε τοξικό µονήρη θυρεοειδικό όζο 

Υπερθυρεοειδισµός µε τοξική µονοοζώδη βρογχοκήλη 

E05.2 Υπερθυρεοειδισµός µε τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη 

Τοξική οζώδης βρογχοκήλη ΜΚΑ 

E05.3 Υπερθυρεοειδισµός από έκτοπο θυρεοειδικό ιστό 

E05.4 Εξωγενώς προκλητός υπερθυρεοειδισµός 

E05.5 Θυρεοτοξική κρίση 
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E05.8 Άλλος υπερθυρεοειδισµός 

Υπερπαραγωγή της θυρεοτρόπου ορµόνης [TSH] 

Για   τον   προσδιορισµό   του   εξωτερικού   αιτιολογικού   παράγοντα,   χρησιµοποιήστε   πρόσθετο κωδικό 

 (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E05.9 Υπερθυρεοειδισµός, µη καθορισµένος 

Υπερθυρεοειδισµός ΜΚΑ 

Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια+ (I43.8*) 

E06.- Θυρεοειδίτιδα 

Εξαιρ.: επιλόχεια θυρεοειδίτιδα (O90.5) 

E06.0 Οξεία θυρεοειδίτιδα 

Απόστηµα του θυρεοειδούς 

Θυρεοειδίτιδα: 

• διαπυητική 

• πυογενής 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

E06.1 Υποξεία θυρεοειδίτιδα 

Θυρεοειδίτιδα: 

• του de Quervain 

• κοκκιωµατώδης 

• µη διαπυητική 

• γιγαντοκυτταρική 

Εξαιρ.: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3) 

E06.2 Χρόνια θυρεοειδίτιδα µε παροδικό υπερθυρεοειδισµό 

Εξαιρ.: αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (E06.3) 

E06.3 Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 

Θυρεοτοξίκωση (παροδική) [hashitoxicosis] 

Λεµφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα 

Λεµφωµατώδης βροχοκήλη [Hashimoto] 

E06.4 Θυρεοειδίτιδα φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποίηστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E06.5 Άλλη χρόνια θυρεοειδίτιδα 

Θυρεοειδίτιδα: 

• χρόνια: 

- ινώδης 

- ΜΚΑ 

• ξυλώδης 

• του Riedel 

E06.9 Θυρεοειδίτιδα, µη καθορισµένη 

E07.- Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς 

E07.0 Υπερέκκριση καλσιτονίνης 

Υπερπλασία των C-κυττάρων του θυρεοειδούς 

Υπερέκκριση της θυρεοκαλσιτονίνης 

E07.1 ∆υσορµονογενετική βρογχοκήλη 

Οικογενής δυσορµονογενετική βρογχοκήλη 

Σύνδροµο του Pendred 

Εξαιρ.: παροδική συγγενής βρογχοκήλη µε φυσιολογική λειτουργία (P72.0) 
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E07.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του θυρεοειδούς 

Ανωµαλία της θυρεοσφαιρίνης 

Σύνδροµο νοσούντος ευθυρεοειδικού [Sick euthyroid syndrome] 

Θυρεοειδική(ό): 

• αιµορραγία 

• έµφρακτο 

E07.9 ∆ιαταραχή του θυρεοειδούς, µη καθορισµένη 

Σακχαρώδης διαβήτης 

 

(E10-E14) 
Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Οι ακόλουθοι τέταρτοι χαρακτήρες προορίζονται για χρήση µαζί µε τις κατηγορίες E10-E14: 

.0 Με κώµα 

∆ιαβητικό κώµα: 

• υπερωσµωτικό 

• µε ή χωρίς κετοξέωση 

Υπεργλυκαιµικό κώµα  ΜΚΑ 

Εξαιρ.: Υπογλυκαιµικό κώµα (.6) 

.1 Με κετοξέωση 

∆ιαβητική: χωρίς αναφερόµενο κώµα 

• οξέωση 

• κετοξέωση 

.2+ Με νεφρικές επιπλοκές 

∆ιαβητική νεφροπάθεια (N08.3*) 

Ενδοτριχοειδική σπειραµατοσκλήρυνση (N08.3*) 

Σύνδροµο Kimmelstiel–Wilson (N08.3*) 

.3+ Με οφθαλµικές επιπλοκές 

∆ιαβητικός(ή): 

• καταρράκτης (H28.0*) 

• αµφιβληστροειδοπάθεια (H36.0*) 

.4+ Με νευρολογικές επιπλοκές 

∆ιαβητική: 

• αµυοατροφία (G73.0*) 

• νευροπάθεια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (G99.0*) 

• πολυνευροπάθεια του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (G99.0*) 

• µονονευροπάθεια (G59.0*) 

• πολυνευροπάθεια (G63.2*) 

.5 Με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία 

∆ιαβητική(ό): 

• γάγγραινα 

• περιφερική αγγειοπάθεια (I79.2*) 

• έλκος 

.6 Με άλλες καθορισµένες επιπλοκές 

∆ιαβητική αρθροπάθεια+ (M14.2*) 

Υπογλυκαιµία 

Υπογλυκαιµικό κώµα 

Νευροπαθητική διαβητική αρθροπάθεια+ (M14.6*) 

.7 Με πολλαπλές επιπλοκές 

.8 Με µη καθορισµένες επιπλοκές 
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.9 Χωρίς επιπλοκές 

Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι παρακάτω πέµπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση µε τις 

υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9. 

Για τις κατηγορίες Ε10-Ε14, οι παρακάτω πέµπτοι χαρακτήρες 2-5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε την 

υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7. 

Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώµα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται απορρυθµισµένες οπότε εκ 

των πραγμάτων κωδικοποιούνται µε τον πέµπτο χαρακτήρα 1. 

0 Μη καθορισµένος ως   απορρυθµισµένος 

1 Καθορισµένος ως   απορρυθµισµένος 

2 Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, µη καθορισµένος ως απορρυθµισµένος 

3 Με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισµένος ως απορρυθµισµένος 

4 Με διαβητικό πόδι, µη καθορισµένος ως απορρυθµισµένος 

5 Με διαβητικό πόδι, καθορισµένος ως απορρυθµισµένος 

E10.- Ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1] 
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέµπτου χαρακτήρα συµβουλευτείτε την αρχή της οµάδας νόσου] 

Περιλαµβ.:  σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεανικής έναρξης 

• ασταθής [brittle] 

• µε προδιάθεση για κέτωση 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεογνικός (P70.2) 

• σχετιζόµενος µε υποσιτισµό (E12.-) 

• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-) 

• κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-) 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0) 

γλυκοζουρία: 

• νεφρική (E74.8) 

• ΜΚΑ (R81) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη 

ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1) 

E11.- Μη ινσουλινοεξαρτώµενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2] 
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέµπτου χαρακτήρα συµβουλευτείτε την αρχή της οµάδας νόσου] 

Περιλαµβ.:  διαβήτης (σακχαρώδης) (χωρίς παχυσαρκία) (µε παχυσαρκία): 

• µε έναρξη στην ώριµη ηλικία 

• ενήλικα 

• µη κετωτικός 

• σταθερός 

µη ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης των νέων 

τύπου 2 διαβήτης υπό αγωγή µε ινσουλίνη 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεογνικός (P70.2) 

• σχετιζόµενος µε υποσιτισµό (E12.-) 

• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-) 

• κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-) 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0) 

γλυκοζουρία: 

• νεφρική (E74.8) 

• ΜΚΑ (R81) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη 

ή αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1) 
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E12.- Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται µε υποσιτισµό 
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέµπτου χαρακτήρα συµβουλευτείτε την αρχή της οµάδας νόσου] 

Περιλαµβ.: σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται µε υποσιτισµό: 

• ινσουλινοεξαρτώµενος 

• µη ινσουλινοεξαρτώµενος  

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεογνικός (P70.2) 

• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-) 

• κύησης, τοκετού και λοχείας (Ο24.-) 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0) 

γλυκοζουρία: 

• νεφρική (E74.8) 

• ΜΚΑ (R81) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή 

αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1) 

E13.- Άλλες µορφές σακχαρώδη διαβήτη 
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέµπτου χαρακτήρα συµβουλευτείτε την αρχή της οµάδας νόσου] 

Περιλαµβ.:  σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεογνικός (P70.2) 

• σχετιζόµενος µε υποσιτισµό (E12.-) 

• ινσουλινοεξαρτώµενος [τύπου 1] (E10.-) 

• µη ινσουλινοεξαρτώµενος [τύπου 2] (E11.-) 

• κύησης, τοκετού, λοχείας (O24.-) 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0) 

γλυκοζουρία: 

• νεφρική (E74.8) 

• ΜΚΑ (R81) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή 

αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1) 

E14.- Μη καθορισµένος σακχαρώδης διαβήτης 
[Για υποκατηγορίες τέταρτου και πέµπτου χαρακτήρα συµβουλευτείτε την αρχή της οµάδας νόσου] 

Περιλαµβ.:  σακχαρώδης διαβήτης ΜΚΑ 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• νεογνικός (P70.2) 

• σχετιζόµενος µε υποσιτισµό (E12.-) 

• ινσουλινοεξαρτώµενος [διαβήτης τύπου 1] (E10.-) 

• µη ινσουλινοεξαρτώµενος [διαβήτης τύπου 2] (Ε11.-) 

• σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος (Ε13.-) 

• κύησης, τοκετού, και λοχείας (O24.-) 

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (R73.0) 

γλυκοζουρία: 

• νεφρική (E74.8) 

• ΜΚΑ (R81) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία, εκτός από σακχαρώδη διαβήτη που οφείλεται σε βλάβη ή 

αφαίρεση του παγκρέατος (E89.1) 
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Άλλες διαταραχές της ρύθµισης του µεταβολισµού της 

γλυκόζης και της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 
 

(E15-E16) 

E15 Υπογλυκαιµικό κώµα, µη διαβητικό 

Περιλαµβ.: φαρµακευτικής αιτιολογίας ινσουλινικό κώµα σε µη διαβητικούς 

υπερινσουλινισµός µε υπογλυκαιµικό κώµα 

υπογλυκαιµικό κώµα ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E16.- Άλλες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 

E16.0 Φαρµακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιµία χωρίς κώµα 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E16.1 Άλλες µορφές υπογλυκαιµίας 

Εγκεφαλοπάθεια µετά από υπογλυκαιµικό κώµα 

Λειτουργική µη υπερινσουλιναιµική υπογλυκαιµία 

Υπερινσουλινισµός: 

• λειτουργικός 

• ΜΚΑ 

Υπερπλασία των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος ΜΚΑ 

E16.2 Υπογλυκαιµία, µη καθορισµένη 

E16.3 Αυξηµένη έκκριση γλυκαγόνης 

Υπερπλασία των ενδοκρινών κυττάρων του παγκρέατος µε υπερέκκριση γλυκαγόνης 

E16.4 ∆ιαταραχή στην έκκριση γαστρίνης 

Υπεργαστριναιµία 

Σύνδροµο Zollinger-Ellison 

E16.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος 

Αυξηµένη έκκριση: 

• παγκρεατικού πολυπεπτίδιου 

• σωµατοστατίνης από την ενδοκρινή µοίρα του παγκρέατος 

• εκλυτικής ορµόνης της αυξητικής ορµόνης [GHRH] 

• αγγειοδραστικού εντερικού πολυπεπτίδιου 

E16.9 ∆ιαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, µη καθορισµένη 

Υπερπλασία των παγκρεατικών ενδοκρινικών κυττάρων ΜΚΑ 

Υπερπλασία των κυττάρων των νησιδίων ΜΚΑ 
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∆ιαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων 
 

(E20-E35) 

Εξαιρ.: γαλακτόρροια (N64.3) 

γυναικοµαστία (N62) 

E20.- Υποπαραθυρεοειδισµός 

Εξαιρ.: σύνδροµο Di George (D82.1) 

ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισµός (E89.2) 

τετανία ΜΚΑ (R29.0) 

παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισµός (P71.4) 

E20.0 Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισµός 

E20.1 Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός 

E20.8 Άλλες µορφές υποπαραθυρεοειδισµού 

E20.9 Υποπαραθυρεοειδισµός, µη καθορισµένος 

Παραθυρεοειδική τετανία 

E21.- Υπερπαραθυρεοειδισµός και άλλες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 

Εξαιρ.: οστεοµαλακία: 

• ενηλίκων (M83.-) 

• βρεφική και νεανική (E55.0) 

E21.0 Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός 

Υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων 

Γενικευµένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] 

E21.1 ∆ευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός. που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός νεφρικής προέλευσης (N25.8) 

E21.2 Άλλες µορφές υπερπαραθυρεοειδισµού 

Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός 

Εξαιρ.: οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιµία (E83.58) 

E21.3 Υπερπαραθυρεοειδισµός, µη καθορισµένος 

E21.4 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 

E21.5 ∆ιαταραχή των παραθυρεοειδών αδένων, µη καθορισµένη 

E22.- Υπερλειτουργία της υπόφυσης 
Εξαιρ.: σύνδροµο Cushing (E24.-) 

σύνδροµο Nelson (E24.1) 

υπερπαραγωγή: 

• υποφυσιακής ACTH (E24.0) 

• ACTH µη σχετιζόµενης µε σύνδροµο Cushing (E27.0) 

• θυρεοτρόπου ορµόνης (E05.8) 

E22.0 Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισµός 

Αρθροπάθεια σχετιζόµενη µε ακροµεγαλία+ (M14.5*) 

Υπερπαραγωγή σωµατοτροπίνης [αυξητικής ορµόνης] 

Εξαιρ.: αυξηµένη έκκριση από την ενδοκρινή µοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής ορµόνης έκκρισης 

της αυξητικής ορµόνης [GHRH] (E16.8) 

ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστηµα (Ε34.4) 
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E22.1 Υπερπρολακτιναιµία 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E22.2 Σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης 

E22.8 Άλλες περιπτώσεις υπερλειτουργίας της υπόφυσης 

Κεντρική πρώιµη ήβη 

E22.9 Υπερλειτουργία της υπόφυσης, µη καθορισµένη 

E23.- Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης 

Περιλαµβ.: οι παρακάτω καταστάσεις είτε η διαταραχή εντοπίζεται στην υπόφυση είτε στον υποθάλαµο 

Εξαιρ.: ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια (E89.3) 

E23.0 Υποφυσιακή ανεπάρκεια 

Σύνδροµο του γόνιµου ευνούχου 

Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισµός 

Υποφυσιακή καχεξία 

Υποφυσιακός νανισµός 

Υποφυσιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

Νέκρωση της υπόφυσης (µετά τον τοκετό) 

Ιδιοπαθής ανεπάρκεια σωµατοτροπίνης [αυξητικής ορµόνης] 

Μεµονωµένη ανεπάρκεια: 

• ACTH 

• γοναδοτροπινών 

• υποφυσιακής ορµόνης 

• προλακτίνης 

• σωµατοτροπίνης [αυξητικής ορµόνης] 

• θυρεοτροπίνης 

Σύνδροµο Kallmann 

Νανισµός Lorain-Levi 

Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια 

Σύνδροµο Simmonds-Sheehan 

E23.1 Φαρµακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E23.2 Άποιος διαβήτης 

Εξαιρ.: νεφρογενής άποιος διαβήτης (N25.1) 

E23.3 Υποθαλαµική δυσλειτουργία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: σύνδροµο Prader-Willi (Q87.1) 

σύνδροµο Russell-Silver (Q87.1) 

E23.6 Άλλες διαταραχές της υπόφυσης 

Απόστηµα της υπόφυσης 

Λιπογεννητική δυστροφία 

E23.7 ∆ιαταραχή της υπόφυσης, µη καθορισµένη 

E24.- Σύνδροµο Cushing 

E24.0 Υποφυσιοεξαρτώµενη νόσος του Cushing 

Υποφυσιοεξαρτώµενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια 

Νόσος Cushing 

Υπερπαραγωγή υποφυσιακής ACTH 

E24.1 Σύνδροµο Nelson 

E24.2 Φαρµακευτικής αιτιολογίας σύνδροµο Cushing 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 
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E24.3 Σύνδροµο έκτοπης έκκρισης ACTH 

Σύνδροµο Cushing σαν αποτέλεσµα όγκου µε έκτοπη παραγωγή ACTH 

E24.4 Σύνδροµο ψευδο-Cushing από αλκοολισµό 

E24.8 Άλλες µορφές συνδρόµου Cushing 

E24.9 Σύνδροµο Cushing, µη καθορισµένο 

E25.- Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές 

Περιλαµβ.:  γυναικείος επινεφριδικός ψευδο-ερµαφροδιτισµός 

επινεφριδιο-γεννητικά σύνδροµα, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, επίκτητα ή οφειλόµενα 

σε υπερπλασία των επινεφριδίων µε διαταραχές της σύνθεσης των ορµονών συνεπεία 

συγγενών ενζυµικών ελλειµµάτων. 

ετεροφυλετική γυναικεία πρώιµη ψευδοήβη ισοφυλετική ανδρική πρώιµη ψευδοήβη 

ανδρική πρώιµη υπέρµετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων ανδρική πρώιµη ήβη µε 

υπερπλασία των επινεφριδίων αρρενοποίηση (στη γυναίκα) 

E25.0- Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ενζύµων 

συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων 

συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων µε απώλεια άλατος 

   E25.00 Aνεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης, κλασική µορφή 

E25.01 Aνεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης, καθυστερηµένης έναρξης 

E25.08 Άλλες συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ενζύµων 

E25.09 Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ενζύµων, µη 

καθορισµένες 

E25.8 Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές 

Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E25.9 Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδροµο ΜΚΑ 

E26.- Υπεραλδοστερονισµός 

E26.0 Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 

Σύνδροµο Conn 

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός οφειλόµενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων (αµφοτερόπλευρη) 

E26.1 ∆ευτεροπαθής υπεραλδοστερονισµός 

E26.8 Άλλες µορφές υπεραλδοστερονισµού 

Σύνδροµο Bartter 

E26.9 Υπεραλδοστερονισµός, µη καθορισµένος 

E27.- Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων 

E27.0 Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας 

Υπερπαραγωγή ACTH, µη σχετιζόµενη µε τη νόσο του Cushing 

Πρώιµος αδρεναρχή 

Εξαιρ.: σύνδροµο Chushing (E24.-) 

E27.1 Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια 

Νόσος του Addison 

Αυτοάνοση επινεφρίτιδα 

Εξαιρ.: αµυλοείδωση (E85.-) 

φυµατιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison (A18.7) 

σύνδροµο Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο IV 
 

Σελίδα 138   

 
 

E27.2 Κρίση Αddison [Αδδισώvεια] 

Οξεία φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια 

Φλοιοεπινεφριδική κρίση 

E27.3 Φαρµακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E27.4 Άλλες και µη καθορισµένες µορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας 

Υπαλδοστερονισµός 

Επινεφριδιακή(ό): 

• αιµορραγία 

• έµφρακτο 

Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) 

σύνδροµο Waterhouse-Friderichsen (A39.1) 

E27.5 Υπερλειτουργία του µυελού των επινεφριδίων 

Υπερέκκριση κατεχολαµινών 

Υπερπλασία του µυελού των επινεφριδίων 

E27.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των επινεφριδίων 

Ανωµαλίες της σφαιρίνης δεσµεύουσας την κορτιζόλη [τρανσκορτίνης] 

E27.9 ∆ιαταραχή των επινεφριδίων, µη καθορισµένη 

E28.- ∆υσλειτουργία των ωοθηκών 

Εξαιρ.: µεµονωµένη ανεπάρκεια των γοναδοτροπινών (E23.0) 

ιατρογενής ανεπάρκεια των ωοθηκών (E89.4) 

E28.0 Περίσσεια οιστρογόνων 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E28.1 Περίσσεια ανδρογόνων 

Υπερέκκριση ωοθηκικών ανδρογόνων 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E28.2 Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών 

Σύνδροµο Stein–Leventhal 

Σύνδροµο σκληροκυστικών ωοθηκών 

E28.3 Πρωτοπαθής ανεπάρκεια των ωοθηκών 

Μειωµένα επίπεδα οιστρογόνων 

Σύνδροµο αντίστασης των ωοθηκών 

Πρώιµος εµµηνόπαυση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εµµηνόπαυση και γυναικεία κλιµακτήριος (N95.1) 

αµιγής δυσγενεσία των γονάδων (Q99.1) 

σύνδροµο Turner (Q96.-) 

E28.8 Άλλη δυσλειτουργία των ωοθηκών 

Υπερλειτουργία των ωοθηκών ΜΚΑ 

E28.9 ∆υσλειτουργία των ωοθηκών, µη καθορισµένη 

E29.- ∆υσλειτουργία των όρχεων 

Εξαιρ.: σύνδροµο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-) 

αζωοσπερµία ή ολιγοσπερµία ΜΚΑ (N46) 

µεµονωµένη ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (E23.0) 

σύνδροµο Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 

θηλεοποίηση όρχεων (σύνδροµο ) (E34.51) 

ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων (E89.5) 
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E29.0 Υπερλειτουργία των όρχεων 

Υπερέκκριση ορµονών του όρχεος 

E29.1 Υπολειτουργία των όρχεων 

Ανεπάρκεια αντιµυλλέριας ορµόνης 

Ελαττωµατική βιοσύνθεση των ανδρογόνων των όρχεων ΜΚΑ 

Ορχικός υπογοναδισµός ΜΚΑ 

Ανεπάρκεια της 5-άλφα ρεδουκτάσης (µε ανδρικό ψευδοερµαφροδιτισµό) 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, 

χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

E29.8 Άλλη δυσλειτουργία των όρχεων 

E29.9 ∆υσλειτουργία των όρχεων, µη καθορισµένη 

E30.- ∆ιαταραχές της ήβης, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

E30.0 Καθυστερηµένη ήβη 

Ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση της ήβης 

Καθυστερηµένη σεξουαλική ανάπτυξη 

E30.1 Πρώιµος ήβη 

Πρώιµος εµµηναρχή 

Εξαιρ.: συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0-) 

ετεροφυλετική γυναικεία πρώιµη ψευδοήβη (E25.-) 

ισοφυλετική ανδρική πρώιµη ψευδοήβη (E25.-) 

σύνδροµο (McCune-) Albright (Q78.1) 

κεντρική πρώιµη ήβη (E22.8) 

E30.8 Άλλες διαταραχές της ήβης 

Πρώιµη αδρεναρχή 

Πρώιµη θηλαρχή 

E30.9 ∆ιαταραχή της ήβης, µη καθορισµένη 

E31.- Πολυαδενική δυσλειτουργία 

Εξαιρ.: αταξία τηλαγγειεκτασία [σύνδροµο Louis-Bar] (G11.3) 

µυοτονική δυστροφία [νόσος Steinert] (G71.1) 

ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός (E20.1) 

E31.0 Αυτοάνοσος πολυαδενική ανεπάρκεια 

Σύνδροµο του Schmidt 

E31.1 Πολυαδενική υπερλειτουργία 

Εξαιρ.: πολλαπλή ενδοκρινική αδενωµάτωση (D44.8) 

E31.8 Άλλη πολυαδενική δυσλειτουργία 

E31.9 Πολυαδενική δυσλειτουργία, µη καθορισµένη 

E32.- Νοσήµατα του θύµου αδένα 

Εξαιρ.: απλασία ή υποπλασία µε ανοσοανεπάρκεια (D82.1) 

µυασθένεια Gravis (G70.0) 

E32.0 Επίµονη υπερπλασία του θύµου αδένα 

Υπερτροφία του θύµου αδένα 

E32.1 Απόστηµα του θύµου αδένα 

E32.8 Άλλα νοσήµατα του θύµου αδένα 

E32.9 Νόσος του θύµου αδένα, µη καθορισµένη 

E34.- Άλλες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων 

Εξαιρ.: ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός (E20.1) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο IV 
 

Σελίδα 140   

 
 

E34.0 Σύνδροµο καρκινοειδούς 

Σηµειώσεις: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετος κωδικός, για τον προσδιορισµό της λειτουργικής 

δραστηριότητας η οποία σχετίζεται µε την ύπαρξη καρκινοειδούς όγκου 

E34.1 Άλλες µορφές υπερέκκρισης εντερικών ορµονών 

E34.2 Έκτοπη ορµονική έκκριση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

E34.3 Χαµηλό ανάστηµα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Χαµηλό ανάστηµα: 

• ιδιοσυστασιακό 

• νανισµός τύπου Laron 

• ψυχοκοινωνικό 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ασύµµετρο χαµηλό ανάστηµα µε ανοσοανεπάρκεια (D82.2) 

χαµηλό ανάστηµα: 

• αχονδροπλαστικό (Q77.4) 

• διατροφικό (E45) 

• σε συγκεκριµένα δυσµορφικά σύνδροµα - για την κωδικοποίηση του συνδρόµου - βλέπε    

στο Αλφαβητικό Ευρετήριο 

• υποχονδροπλαστικό (Q77.4) 

• υποφυσιογενές (E23.0) 

• νεφρικό (N25.0) 

προγηρία (E34.8) 

σύνδροµο Russel-Silver (Q87.1) 

E34.4 Ιδιοσυστασιακό ψηλό ανάστηµα 

E34.5- Σύνδροµο αντίστασης στα ανδρογόνα 

Μη ανταπόκριση στα ανδρογόνα 

∆ιαταραχή των περιφερικών ορµονικών υποδοχέων 

Άρρην [ανδρικός] ψευδοερµαφροδιτισµός µε αντίσταση στα ανδρογόνα 

   E34.50 Σύνδροµο µερικής αντίστασης στα ανδρογόνα 

Σύνδροµο µερικής µη ανταπόκρισης στα ανδρογόνα [Partial Adrogeninsesitivity Syndrom, PAIS] 

Σύνδροµο Reifenstein 

   E34.51 Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα 

Σύνδροµο πλήρους µη ανταπόκρισης στα ανδρογόνα [Complete Adrogeninsesitivity Syndrom, CAIS] 

θηλεοποίηση όρχεων (σύνδροµο) 

   E34.59 Σύνδροµο αντίστασης στα ανδρογόνα µη καθορισµένο 

E34.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των ενδοκρινών αδένων 

∆υσλειτουργία της επίφυσης 

Προγηρία 

E34.9 Ενδοκρινική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Ενδοκρινική διαταραχή ΜΚΑ 

Ορµονική διαταραχή ΜΚΑ 

E35.-*   ∆ιαταραχές των ενδοκρινών αδένων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

E35.0* ∆ιαταραχές του θυρεοειδούς αδένα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Φυµατίωση του θυρεοειδούς αδένα (A18.8+) 

E35.1* ∆ιαταραχές των επινεφριδίων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Φυµατιώδης νόσος του Addison (A18.7+) 

Σύνδροµο Waterhouse–Friderichsen (µηνιγγοκοκκικό) (A39.1+) 

E35.8* ∆ιαταραχές άλλων ενδοκρινών αδένων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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Υποσιτισµός 

 

(E40-E46) 

Σηµειώσεις: Ο βαθµός υποσιτισµού συνήθως µετράται µε προσδιορισµό του σωµατικού βάρους, εκφραζόµενος σε 

σταθερές αποκλίσεις από τον µέσο όρο του σχετικού πληθυσµού αναφοράς. Όταν είναι διαθέσιµες µία ή 

περισσότερες προηγούµενες µετρήσεις, η απουσία αύξησης του σωµατικού βάρους σε παιδιά ή η 

ελάττωση του σωµατικού βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, συνήθως υποδηλώνουν υποσιτισµό. 

Όταν διατίθεται µία µόνο µέτρηση, η διάγνωση βασίζεται σε πιθανότητες και δεν είναι οριστική, χωρίς 

άλλες κλινικές ή εργαστηριακές δοκιµασίες. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου καµιά µέτρηση βάρους 

δεν είναι διαθέσιµη, τότε η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά ευρήµατα. Εάν µια καταγραφή βάρους είναι 

κάτω από την µέση τιµή σωµατικού βάρους του πληθυσµού αναφοράς και το καταγραφόµενο βάρος 

βρίσκεται κάτω από την 3η σταθερή απόκλιση από την µέση τιµή του πληθυσµού αναφοράς, τότε 

υπάρχει υψηλή πιθανότητα σοβαρού υποσιτισµού. Όταν το καταγραφόµενο βάρος βρίσκεται µεταξύ 2ης 

και 3ης σταθερής απόκλισης κάτω από τη µέση τιµή, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα µέτριου 

υποσιτισµού. Όταν το καταγραφόµενο βάρος βρίσκεται µεταξύ 1ης και 2ης σταθερής απόκλισης κάτω 

από τη µέση τιµή, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισµού. 

Εξαιρ.:         διατροφικές αναιµίες (D50-D53) 

δευτεροπαθείς καταστάσεις πρωτεϊνο-ενεργειακού υποσιτισµού (E64.0) 

λιµός (T73.0) 

εντερική δυσαπορρόφηση (K90.-) 

καχεξία στη νόσο HIV (B22) 

E40      Kwashiorkor 
Σοβαρός υποσιτισµός µε τροφικό οίδηµα µε διαταραχή της χρώσης του δέρµατος και των τριχών. 

Εξαιρ.:        µαρασµικό kwashiorkor (E42) 

E41      Τροφικός µαρασµός 

Περιλαµβ.:  σοβαρός υποσιτισµός µε µαρασµό 

Εξαιρ.:        µαρασµικό kwashiorkor (E42) 

E42      Μαρασµικό kwashiorkor 

Περιλαµβ.:  σοβαρός υποσιτισµός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας [όπως στην E43]: 

• ενδιάµεση µορφή 

• µε σηµεία τόσο kwashiorkor όσο και µαρασµού 

E43      Μη καθορισµένος σοβαρός πρωτεϊνο-ενεργειακός υποσιτισµός 
Σοβαρή απώλεια βάρους [υποσιτισµός], [καχεξία] σε παιδιά ή ενήλικες, ή µη αύξηση βάρους σε παιδιά 

που οδηγεί σε  καταγραφόµενο βάρος  το  οποίο  είναι τουλάχιστον  κάτω από  την 3η σταθερή απόκλιση 

από τη µέση τιµή σωµατικού βάρους του πληθυσµού αναφοράς (ή παρόµοια απώλεια βάρους που 

εκφράζεται µε άλλες στατιστικές µεθόδους). Όταν µόνο µία µέτρηση είναι διαθέσιµη, υπάρχει υψηλή 

πιθανότητα σοβαρού υποσιτισµού όταν  το καταγραφόµενο βάρος είναι τουλάχιστον κάτω από  την  3η 

σταθερή απόκλιση από  το µέσο όρο του πληθυσµού αναφοράς. 

Περιλαµβ.:   οίδηµα ασιτίας 

E44.- Μέτριου και ήπιου βαθµού υποσιτισµός από ανεπάρκεια πρόσληψης 

πρωτεϊνών και ενέργειας 

E44.0     Μέτριος υποσιτισµός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή µη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόµενο 

βάρος που είναι 2 έως 3 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη µέση τιµή σωµατικού βάρους του πληθυσµού 

αναφοράς (ή παρόµοια απώλεια βάρους που εκφράζεται µέσω άλλων στατιστικών µεθόδων). Όταν µόνο 

µία µέτρηση είναι διαθέσιµη, υπάρχει υψηλή πιθανότητα µέτριου υποσιτισµού όταν το καταγραφόµενο 

βάρος είναι 2 έως 3 σταθερές αποκλίσεις κάτω από το µέσο όρο του πληθυσµού αναφοράς. 
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E44.1 Ήπιος υποσιτισµός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

Απώλεια βάρους σε παιδιά ή ενήλικες, ή µη αύξηση βάρους σε παιδιά, που οδηγεί σε καταγραφόµενο 

βάρος 1 έως 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη µέση τιµή σωµατικού βάρους του πληθυσµού αναφοράς 

(ή παρόµοια απώλεια βάρους που εκφράζεται µέσω άλλων στατιστικών µεθόδων). Όταν µόνο µία 

µέτρηση  είναι διαθέσιµη, υπάρχει υψηλή πιθανότητα ήπιου υποσιτισµού, όταν το καταγραφόµενο βάρος 

είναι 1 έως 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από το µέσο όρο του πληθυσµού αναφοράς. 

E45 Καθυστέρηση της ανάπτυξης ως επακόλουθο υποσιτισµού από ανεπάρκεια 

πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας 

Περιλαµβ.:  διατροφικής αιτιολογίας: 

• καθυστέρηση ανάπτυξης 

• χαµηλό ανάστηµα 

καθυστέρηση της σωµατικής ανάπτυξης οφειλόµενη σε υποσιτισµό 

E46 Μη καθορισµένος υποσιτισµός από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και 

ενέργειας 

Περιλαµβ.:  υποσιτισµός ΜΚΑ 

διαταραχή του ισοζυγίου πρωτεϊνών-ενέργειας ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες 
 

(E50-E64) 

Εξαιρ.: διατροφικές αναιµίες (D50-D53 ) 

E50.- Ανεπάρκεια βιταµίνης Α 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις από την ανεπάρκεια βιταµίνης Α (E64.1) 

E50.0 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε ξηρότητα των επιπεφυκότων 

E50.1 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε κηλίδες Bitot και ξηρότητα των επιπεφυκότων 

Κηλίδα Bitot στα µικρά παιδιά 

E50.2 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε ξηρότητα του κερατοειδούς. 

E50.3 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε εξέλκωση και ξηρότητα του κερατοειδούς 

E50.4 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε κερατοµαλάκυνση 

E50.5 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε νυκτερινή τύφλωση [νυκταλωπία] 

E50.6 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α µε ξηροφθαλµικές ουλές του κερατοειδούς 

E50.7 Άλλες οφθαλµικές εκδηλώσεις από ανεπάρκεια της βιταµίνης Α 

Ξηροφθαλµία ΜΚΑ 

E50.8 Άλλες εκδηλώσεις από την ανεπάρκεια βιταµίνης Α 

Θυλακική υπερκεράτωση από ανεπάρκεια της βιταµίνης Α+ (L86*) 

Ξηροδερµία 

E50.9 Ανεπάρκεια βιταµίνης Α, µη καθορισµένη 

Υποβιταµίνωση Α ΜΚΑ 

E51.- Ανεπάρκεια θειαµίνης [βιταµίνης B1] 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας θειαµίνης (E64.8) 
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E51.1 Νόσος Beriberi 

Νόσος Beriberi: 

• υγρά µορφή+ (I98.8*) 

• ξηρά µορφή 

E51.2 Εγκεφαλοπάθεια του Wernicke 

E51.8 Άλλες εκδηλώσεις της ανεπάρκειας θειαµίνης 

E51.9 Ανεπάρκεια θειαµίνης, µη καθορισµένη 

E52 Ανεπάρκεια νιασίνης [πελλάγρα] 

Περιλαµβ.:  ανεπάρκεια: 

• νιασίνης (τρυπτοφάνης) 

• νικοτιναµίδης 

πελλάγρα (αλκοολική) 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις από την ανεπάρκεια νιασίνης (E64.8) 

E53.- Ανεπάρκεια άλλων βιταµινών της οµάδας Β 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταµινών Β (E64.8) 

αναιµία από ανεπάρκεια βιταµίνης Β12 (D51.-) 

E53.0 Ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης 

Αριβοφλαβίνωση 

E53.1 Ανεπάρκεια πυριδοξίνης 

Ανεπάρκεια βιταµίνης B6 

Εξαιρ.: Σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] αναιµία που ανταποκρίνεται στην πυριδοξίνη (D64.3) 

E53.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισµένων βιταµινών της οµάδας Β 

Ανεπάρκεια: 

• βιοτίνης 

• κοβαλαµίνης 

• φυλικού 

• φυλλικού οξέος 

• παντοθενικού οξέος 

• βιταµίνης Β12 

• κυανοκοβαλαµίνης 

E53.9 Ανεπάρκεια βιταµίνης Β, µη καθορισµένη 

E54 Ανεπάρκεια ασκορβικού οξέος 

Περιλαµβ.:  ανεπάρκεια βιταµίνης C 

σκορβούτο 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκεια βιταµίνης C (E64.2) 

αναιµία από έλλειψη ασκορβικού οξέος (D53.2) 

E55.- Ανεπάρκεια βιταµίνης D 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ραχίτιδας (E64.3) 

οστεοµαλακία των ενηλίκων (M83.-) 

οστεοπόρωση (M80-M81) 
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E55.0 Ενεργός ραχίτιδα 

Οστεοµαλακία: 

• νεανική 

• βρεφική 

Εξαιρ.: ραχίτιδα: 

• νόσου του Crohn (K50.-) 

• οικογενής υποφωσφαταιµική (E83.30) 

• µη ενεργός (E64.3) 

• νεφρική (N25.0) 

• κοιλιοκάκης (K90.0) 

E55.9 Ανεπάρκεια βιταµίνης D, µη καθορισµένη 

Αβιταµίνωση D 

E56.- Ανεπάρκειες άλλων βιταµινών 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις από ανεπάρκειες άλλων βιταµινών (E64.8) 

E56.0 Ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε 

E56.1 Ανεπάρκεια της βιταµίνης Κ 

Εξαιρ.: ανεπάρκεια παράγοντα πήξεως οφειλόµενη σε ανεπάρκεια της βιταµίνης Κ (D68.4) 

ανεπάρκεια της βιταµίνης Κ των νεογνών (P53) 

E56.8 Ανεπάρκεια άλλων βιταµινών 

E56.9 Ανεπάρκεια βιταµίνης, µη καθορισµένη 

E58 ∆ιατροφική ανεπάρκεια ασβεστίου 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας ασβεστίου (E64.8) 

διαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου (E83.5-) 

E59 ∆ιατροφική ανεπάρκεια σεληνίου 

Περιλαµβ.:   νόσος του Keshan 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας σεληνίου (E64.8) 

∆ιατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου 

Ανεπάρκεια άλλων ιχνοστοιχείων 
Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, 

χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του υποσιτισµού και άλλων διατροφικών ανεπαρκειών (E64.-) 

διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια ιωδίου (E00-E02) 

διαταραχές του µεταβολισµού των µετάλλων (E83.-) 

E61.0 Ανεπάρκεια χαλκού 

E61.1 Ανεπάρκεια σιδήρου 

Εξαιρ.: σιδηροπενική αναιµία (D50.-) 

E61.2 Ανεπάρκεια µαγνησίου 

E61.3 Ανεπάρκεια µαγγανίου 

E61.4 Ανεπάρκεια χρωµίου 

E61.5 Ανεπάρκεια µολυβδαινίου 

E61.6 Ανεπάρκεια βαναδίου 

E61.7 Ανεπάρκεια πολλαπλών ιχνοστοιχείων 

E61.8 Ανεπάρκεια άλλων καθορισµένων ιχνοστοιχείων 

E61.9 Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων, µη καθορισµένη 

E60 

E61.- 
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E63.-    Άλλες διατροφικές ανεπάρκειες 

Εξαιρ.: αφυδάτωση (E86) 

προβλήµατα σίτισης των νεογνών (P92.-) 

δευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισµού και άλλων διατροφικών ανεπαρκειών (E64.-) 

διαταραχή ανάπτυξης (R62.8) 

E63.0      Ανεπάρκεια των βασικών λιπαρών οξέων [EFA] 

E63.1      ∆ιατροφική ανεπάρκεια λόγω µη ισολογισµένης πρόσληψης συστατικών της 

διατροφής 

E63.8      Άλλες καθορισµένες διατροφικές ανεπάρκειες 

E63.9      ∆ιατροφική ανεπάρκεια, µη καθορισµένη. 

∆ιατροφική καρδιοµυοπάθεια ΜΚΑ+ (I43.2*) 

E64.-    ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισµού και άλλων τροφικών 

ανεπαρκειών 

E64.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισµού από ανεπάρκεια πρόσληψης πρωτεϊνών και 

ενέργειας 

Εξαιρ.: καθυστέρηση  της  ανάπτυξης  λόγω  υποσιτισµού  από  ανεπάρκεια  πρόσληψης  πρωτεϊνών  και 

ενέργειας (E45) 

E64.1    ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταµίνης Α 

E64.2    ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της ανεπάρκειας βιταµίνης C 

E64.3     ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις της ραχίτιδας 

Για  την  κωδικοποίηση  της  παραµόρφωσης  της  σπονδυλικής  στήλης,  χρησιµοποιήστε  πρόσθετο κωδικό 

(M40.-, M41.5) 

E64.8     ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων διατροφικών ανεπαρκειών 

E64.9     ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένης διατροφικής ανεπάρκειας 

 

 

 

Παχυσαρκία και άλλες καταστάσεις υπερσιτισµού 

 

(E65-E68) 

E65      Εντοπισµένη παχυσαρκία 

Περιλαµβ.:   Τοπική συσσώρευση λίπους 

E66.-   Παχυσαρκία 

Εξαιρ.: λιπογεννητική δυστροφία (E23.6) 

λιπωµάτωση ΜΚΑ (Ε88.2) 

επώδυνη λιπωµάτωση [του Dercum] (E88.2) 

σύνδροµο Prader-Willi (Q87.1) 

Χρησιµοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες στις υποκατηγορίες Ε66.0-Ε66.9: 

Χρησιµοποιήστε τους ακόλουθους 5ους χαρακτήρες 0, 1, 2 και 9 για ασθενείς 18 ετών και άνω. 

Χρησιµοποιήστε το 9 στον 5ο χαρακτήρα για ασθενείς από 0 έως 18 ετών. 

0    ∆είκτης µάζας σώµατος [BMI] από 30 έως 35 

1    ∆είκτης µάζας σώµατος [BMI] από 35 έως 40   

2    ∆είκτης µάζας σώµατος [BMI] πάνω από 40 

9    ∆είκτης µάζας σώµατος [BMI] µη καθορισµένος 

E66.0- Παχυσαρκία από αυξηµένη πρόσληψη θερµίδων 

E66.1- Παχυσαρκία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 
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E66.2- Σοβαρή παχυσαρκία µε κυψελιδικό υποαερισµό 

Σύνδροµο Pickwick 

E66.8- Άλλες µορφές παχυσαρκίας 

Νοσογόνος παχυσαρκία 

E66.9- Παχυσαρκία, µη καθορισµένη 

Απλή παχυσαρκία ΜΚΑ 

E67.- Άλλες µορφές υπερσιτισµού 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του υπερσιτισµού (E68) 

υπερσιτισµός ΜΚΑ (R63.2) 

E67.0 Υπερβιταµίνωση Α 

E67.1 Υπερκαροτιναιµία 

E67.2 Σύνδροµο των µεγαβιταµινών Β6 

Υπερβιταµίνωση Β6 

E67.3 Υπερβιταµίνωση D 

E67.8 Άλλες µορφές υπερσιτισµού 

E68 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις του υπερσιτισµού 
 

 

 

 

Μεταβολικές διαταραχές 

 

(E70-E90) 

Εξαιρ.: σύνδροµο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-) 

συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (E25.0-) 

σύνδροµο Ehlers-Danlos (Q79.6) 

αιµολυτική αναιµία από ενζυµικές διαταραχές (D55.-) 

σύνδροµο Marfan (Q87.4) 

ανεπάρκεια της 5-άλφα-ρεδουκτάσης (E29.1) 

E70.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των αρωµατικών αµινοξέων 

E70.0 Κλασική φαινυλκετονουρία 

E70.1 Άλλες µορφές υπερφαινυλαλανιναιµίας 

E70.2 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της τυροσίνης 

Αλκαπτονουρία 

Υπερτυροσιναιµία 

Ωχρονοσία 

Τυροσιναιµία 

Τυροσίνωση 

E70.3 Αλφισµός 

Αλφισµός: 

• οφθαλµικός 

• οφθαλµοδερµατικός 

Σύνδροµο Chediak- (Steinbrinck-) Higashi 

Σύνδροµο Cross-McKusick-Breen 

Σύνδροµο Hermansky-Pudlak 
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E70.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των αρωµατικών αµινοξέων 

∆ιαταραχές του: 

• µεταβολισµού της ιστιδίνης 

• µεταβολισµού της τρυπτοφάνης 

E70.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των αρωµατικών αµινοξέων, µη καθορισµένη 

E71.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των αµινοξέων διακλαδούµενης αλύσου 

και των λιπαρών οξέων 

E71.0 Νόσος οσµής ούρων δίκην σιροπίου σφενδάµου [Marple-syrup-urine disease]  

E71.1 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των αµινοξέων διακλαδoύµενης αλύσου 

Υπερλευκίνη-ισολευκιναιµία 

Υπερβαλιναιµία 

Ισοβαλερική οξυαιµία 

Μεθυλµαλονική οξυαιµία 

Προπιονική οξυαιµία 

E71.2 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των αµινοξέων διακλαδούµενης αλύσου, µη καθορισµένη 

E71.3 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των λιπαρών οξέων 

Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] 

Ανεπάρκεια της παλµιτυλοτρανσφεράσης της καρνιτίνης των µυών 

Εξαιρ.: νόσος του Schilder (G37.0) 

E72.- Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των αµινοξέων 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα χωρίς εκδήλωση νόσου (R70-R89) 

ουρική αρθρίτιδα (M10.-) 

διαταραχές: 

• µεταβολισµού των λιπαρών οξέων (E71.3) 

• µεταβολισµού των πουρινών και των πυριµιδινών (E79.-) 

• µεταβολισµού των αρωµατικών αµινοξέων (E70.-) 

• µεταβολισµού των αµινοξέων µε διακλαδούµενη άλυσο (E71.0-E71.2) 

E72.0 ∆ιαταραχές της µεταφοράς των αµινοξέων 

Νόσος συσσώρευσης κυστίνης 

Σύνδροµο Fanconi (-de Toni) (-Debre) 

Νόσος του Hartnup 

Σύνδροµο του Lowe 

Κυστίνωση 

Κυστινουρία 

Εξαιρ.: διαταραχές τoυ µεταβολισµού της τρυπτοφάνης (E70.8) 

E72.1 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των θειαµινοξέων 

Οµοκυστινουρία 

Μεθειονιναιµία 

Ανεπάρκεια θειϊκής οξειδάσης 

Κυσταθειονινουρία 

Εξαιρ.: (αναιµία από) ανεπάρκεια της τρανσκοβαλαµίνης ΙΙ (D51.2) 

E72.2 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του κύκλου της ουρίας 

Αργινιναιµία 

Αργινινοσουκινική οξυουρία 

Υπεραµµωνιαιµία 

Κιτρουλιναιµία 

Εξαιρ.: διαταραχές του µεταβολισµού της ορνιθίνης (E72.4) 
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E72.3 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της λυσίνης και υδροξυλυσίνης 

Γλουταρική οξυουρία 

Υδροξυλυσιναιµία 

Υπερλυσιναιµία 

Εξαιρ.: νόσος Refsum (G60.1) 

σύνδροµο Zellweger (Q87.8) 

E72.4 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της ορνιθίνης 

Ορνιθιναιµία (τύποι Ι, ΙΙ) 

E72.5 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της γλυκίνης 

Υπερυδροξυπρολιναιµία 

Υπερπρολιναιµία (τύποι Ι, ΙΙ) 

Μη κετωτική υπεργλυκιναιµία 

Σαρκοσιναιµία 

E72.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του µεταβολισµού των αµινοξέων 

∆ιαταραχές: 

• του µεταβολισµού των β-αµινοξέων 

• του γ-γλουταµυλικού κύκλου [κύκλου της γλουταθειόνης] 

E72.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των αµινοξέων, µη καθορισµένη 

E73.- ∆υσανεξία στη λακτόζη 

E73.0 Συγγενής ανεπάρκεια λακτάσης 

E73.1 ∆ευτεροπαθής ανεπάρκεια λακτάσης 

E73.8 Άλλη δυσανεξία στη λακτόζη 

E73.9 ∆υσανεξία στη λακτόζη, µη καθορισµένη 

E74.- Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των υδατανθράκων 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14) 

αυξηµένη έκκριση γλυκαγόνου (E16.3) 

υπογλυκαιµία ΜΚΑ (E16.2) 

βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3) 

E74.0 Νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου [γλυκογονίαση] 

Νόσος Andersen 

Καρδιακή γλυκογονίαση 

Νόσος Cori 

Νόσος Forbes 

Νόσος Hers 

Aνεπάρκεια της ηπατικής φωσφορυλάσης 

Νόσος McArdle 

Ανεπάρκεια της φωσφοφρουκτοκινάσης 

Νόσος Pompe 

Νόσος Tarui 

Νόσος von Gierke 

E74.1 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της φρουκτόζης 

Ιδιοπαθής φρουκτοζουρία 

Ανεπάρκεια της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης 

Κληρονοµική δυσανεξία στην φρουκτόζη 

E74.2 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της γαλακτόζης 

Ανεπάρκεια της γαλακτοκινάσης 

Γαλακτοζαιµία 
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E74.3 Άλλες διαταραχές της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων 

∆υσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης 

Ανεπάρκεια σακχαράσης 

Εξαιρ.: δυσανεξία στην λακτόζη  (E73.-) 

E74.4 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του πυροσταφυλικού οξέος και της γλυκονεογένεσης 

Ανεπάρκεια: 

• φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης 

• πυροσταφυλικής καρβοξυλάσης 

• πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης 

Εξαιρ.: οι περιπτώσεις µε αναιµία  (D55.-) 

E74.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του µεταβολισµού των υδατανθράκων 

Ιδιοπαθής πεντοζουρία 

Οξάλωση 

Οξαλουρία 

Νεφρική γλυκοζουρία 

E74.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των υδατανθράκων, µη καθορισµένη 

E75.- ∆ιαταραχές µεταβολισµού των σφιγγολιπιδίων και άλλες διαταραχές 

αποθήκευσης των λιπιδίων 

Εξαιρ.: βλεννολιπίδωση, τύπου Ι-ΙΙI (E77.0-E77.1) 

νόσος του Refsum (G60.1) 

E75.0 GM2 γαγγλιοσίδωση 

Νόσος Sandhoff 

Νόσος Tay-Sachs 

GM2 γαγγλιοσίδωση: 

• ενηλίκων 

• νεανική 

• ΜΚΑ 

E75.1 Άλλες µορφές γαγγλιοσίδωσης 

Γαγγλιοσίδωση: 

• GM1 

• GM3 

• ΜΚΑ 

Βλεννολιπίδωση IV 

E75.2 Άλλες µορφές σφιγγολιπίδωσης 

Νόσος (Anderson-) Fabry 

Νόσος Farber 

Νόσος Gaucher 

Νόσος Krabbe 

Μεταχρωµατική λευκοδυστροφία 

Νόσος Niemann-Pick 

Ανεπάρκεια σουλφατάσης 

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder] (E71.3) 

E75.3 Σφιγγολιπίδωση, µη καθορισµένη 

E75.4 Νευρωνική κηροειδής λιποφουσκίνωση 

Σύνδροµο Batten-Kufs 

Σύνδροµο Bielschowsky-Dollinger 

Νόσος Spielmeyer-Vogt 

E75.5 Άλλες διαταραχές αποθήκευσης λιπιδίων 

Νόσος του Wolman 

Εγκεφαλοτενόντια ξανθωµάτωση [σύνδροµο van Bogaert-Scherer-Epstein] 
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E75.6 ∆ιαταραχή αποθήκευσης λιπιδίων, µη καθορισµένη 

E76.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της γλυκοζαµινογλυκάνης 

E76.0 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος Ι 

Σύνδροµο Hurler-Scheie 

Νόσος Pfaundler-Hurler 

Νόσος Scheie 

E76.1 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύπος ΙΙ 

Σύνδροµο Hunter 

E76.2 Άλλες βλεννοπολυσακχαριδώσεις 

Ανεπάρκεια βήτα-γλυκουρονιδάσης 

Σύνδροµο Maroteaux-Lamy (ήπιο) (σοβαρό) 

Σύνδροµο Morquio (άτυπη µορφή) (κλασικό) 

Βλεννοπολυσακχαρίδωση, τύποι III, IV, VI, VII 

Σύνδροµο Sanfilippo (τύπος Β) (τύπος C) (τύπος D) 

E76.3 Βλεννοπολυσακχαρίδωση, µη καθορισµένη 

E76.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού της γλυκοζαµινογλυκάνης 

E76.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού της γλυκοζαµινογλυκάνης, µη καθορισµένη 

E77.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των γλυκοπρωτεϊνών 

E77.0 ∆ιαταραχές της µετα-µεταφραστικής τροποποίησης των λυσοσωµατικών ενζύµων 

Βλεννολιπίδωση ΙΙ [νόσος των Ι-κυττάρων] 

Βλεννολιπίδωση ΙΙΙ [πολυδυστροφία ψευδο-Hurler] 

E77.1 ∆ιαταραχές της αποδόµησης των γλυκοπρωτεϊνών 

Ασπαρτυλγλυκοζαµινουρία 

Φουκοσίδωση 

Μαννοσίδωση 

Σιαλίδωση [βλεννολιπίδωση Ι] 

E77.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των γλυκοπρωτεϊνών 

E77.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των γλυκοπρωτεϊνών, µη καθορισµένη 

E78.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των λιποπρωτεινών και άλλες λιπιδαιµίες 

Εξαιρ.: σφιγγολιπίδωση (E75.0-E75.3) 

E78.0 Αµιγής υπερχοληστεριναιµία 

Οικογενής υπερχοληστεριναιµία 

Υπερβηταλιποπρωτεϊναιµία 

Υπερλιπιδαιµία, οµάδα Α 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου ΙΙα κατά Fredrickson 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [LDL] 

E78.1 Αµιγής υπερτριγλυκεριδαιµία 

Ενδογενής υπερτριγλυκεριδαιµία 

Υπερλιπιδαιµία, οµάδα Β 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου IV κατά Fredrickson 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου πολύ χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών [VLDL] 

Υπερπροβηταλιποπρωτεϊναιµία 
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E78.2 Μικτή υπερλιπιδαιµία 

Υπερβηταλιποπρωτεϊναιµία µε προβηταλιποπρωτεϊναιµία 

Υπερχοληστεριναιµία µε ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιµία 

Υπερλιπιδαιµία, οµάδα C 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου IIb ή ΙΙΙ κατά Fredrickson 

Λιποπρωτεϊναιµία µε ευρεία β ταινία 

Εξανθηµατικό ξάνθωµα 

Οζώδες ξάνθωµα 

Εξαιρ.: εγκεφαλοτενόντια ξανθωµάτωση [σύνδροµο van Bogaert-Scherer-Epstein) (E75.5) 

E78.3 Υπερχυλοµικροναιµία 

Μικτή υπερτριγλυκεριδαιµία 

Υπερλιπιδαιµία, οµάδα D 

Υπερλιποπρωτεϊναιµία τύπου I ή V κατά Fredrickson 

E78.4 Άλλες µορφές υπερλιπιδαιµίας 

Οικογενής συνδυασµένη υπερλιπιδαιµία 

E78.5 Υπερλιπιδαιµία, µη καθορισµένη 

E78.6 Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης 

Αβηταλιποπρωτεϊναιµία 

Ανεπάρκεια λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας 

Υποαλφαλιποπρωτεϊναιµία 

Υποβηταλιποπρωτεϊναιµία (οικογενής) 

Ανεπάρκεια της ακετυλοτρανσφεράσης λεκιθίνης χοληστερόλης 

Νόσος Tangier 

E78.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των λιποπρωτεϊνών 

E78.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των λιποπρωτεϊνών, µη καθορισµένη 

E79.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των πουρινών και πυραµιδινών 

Εξαιρ.: αναιµία σε οροτική οξυουρία (D53.0) 

ουρική αρθρίτιδα (M10.-) 

συνδυασµένες ανοσοανεπάρκειες (D81.-) 

νεφρολιθίαση (N20.0) 

µελαγχρωµατική ξηροδερµία (Q82.1) 

E79.0 Υπερουριχαιµία χωρίς σηµεία φλεγµονώδους αρθρίτιδας ή παρουσίας τόφων 

Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία 

E79.1 Σύνδροµο Lesch-Nyhan 

E79.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των πουρινών και πυριµιδινών 

Κληρονοµική ξανθινουρία 

E79.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των πουρινών και πυραµιδινών, µη καθορισµένη 

E80.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού της πορφυρίνης και χολερυθρίνης 

Περιλαµβ.:  δυσλειτουργία της καταλάσης και της υπεροξειδάσης 

E80.0 Κληρονοµική ερυθροποιητική πορφυρία 

Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία 

Ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία 

E80.1 Όψιµη δερµατική πορφυρία 
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E80.2 Άλλες περιπτώσεις πορφυρίας 

Κληρονοµική κοπροπορφυρία 

Πορφυρία: 

• οξεία διαλείπουσα (ηπατική) 

• ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

E80.3 Ανεπάρκεια καταλάσης και υπεροξειδάσης 

Ακαταλασαιµία [σύνδροµο Takahara] [ακαταλασία] 

E80.4 Σύνδροµο Gilbert 

E80.5 Σύνδροµο Crigler-Najjar 

E80.6 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού της χολερυθρίνης 

Σύνδροµο Dubin-Johnson 

Σύνδροµο Rotor 

E80.7 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού της χολερυθρίνης, µη καθορισµένη 

E83.- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των µετάλλων 

Εξαιρ.: διατροφική ανεπάρκεια µετάλλων (E58-E61) 

διαταραχές των παραθυρεοειδών (E20-E21) 

ανεπάρκεια της βιταµίνης D (E55.-) 

E83.0 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του χαλκού 

Σύνδροµο Menkes (ανάκυρτων τριχών) 

Νόσος του Wilson 

E83.1 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του σιδήρου 

Αιµοχρωµάτωση 

Εξαιρ.: αναιµία: 

• σιδηροπενική (D50.-) 

• σιδηροαχρηστική [σιδηροβλαστική] (D64.0-D64.3) 

E83.2 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του ψευδαργύρου 

Εντεροπαθητική ακροδερµατίτιδα 

E83.3- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του φωσφόρου και της φωσφατάσης 

Εξαιρ.: οστεοµαλάκυνση των ενηλίκων (M83.-) 

οστεοπόρωση (M80-M81) 

   E83.30 Οικογενής υποφωσφαταιµική ραχίτιδα 

Ανωµαλία νεφρικής επαναρρόφησης φωσφορικών [phosphate diabetes] 

   E83.31 Ραχίτιδα εξαρτώµενη από τη βιταµίνη D 

ανεπάρκεια της α-υδροξυλάσης της 25-υδροξυ-βιταµίνης D1 

ψευδοανεπάρκεια βιταµίνης D 

διαταραχή υποδοχέων βιταµίνης D [τύπος ΙΙ] 

διαταραχή υποδοχέων βιταµίνης D [τύπος Ι] 

   E83.38 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού του φωσφόρου και της φωσφατάσης 

οικογενής υποφωσφατασαιµία [υποφωσφατασία] [σύνδροµο Rathbun] 

έλλειψη όξινης φωσφατάσης 

δευτεροπαθές σύνδροµο Fanconi 

Ραχίτιδα συνδεόµενη µε κακοήθη νοσήµατα 

   E83.39 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του φωσφόρου και της φωσφατάσης, µη καθορισµένες 

E83.4 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του µαγνησίου 

Υπερµαγνησιαιµία 

Υποµαγνησιαιµία 
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E83.5- ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου 

Εξαιρ.: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) 

υπερπαραθυρεοειδισµός (E21.0-E21.3) 

   E83.50 Καλσιφυλαξία 

E83.58 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου 

Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιµία 

Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία 

   E83.59 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου, µη καθορισµένες 

E83.8 Άλλες διαταραχές του µεταβολισµού των µετάλλων 

E83.9 ∆ιαταραχή του µεταβολισµού των µετάλλων, µη καθορισµένη 

E84.- Κυστική ίνωση 

Περιλαµβ.:  ινοκυστική νόσος 

E84.0 Κυστική ίνωση µε πνευµονικές εκδηλώσεις 

E84.1 Κυστική ίνωση µε εντερικές εκδηλώσεις 

Σύνδροµο εντερικής απόφραξης (DIOS) 

Ειλεός εκ µηκωνίου σε κυστική ίνωση+ (P75*) 

Εξαιρ.: ειλεός εκ µηκωνίου σε περιπτώσεις όπου έχει αποκλειστεί η ύπαρξη κυστικής ίνωσης (P76.0) 

E84.8- Κυστική ίνωση µε άλλες εκδηλώσεις 

   E84.80 Κυστική ίνωση µε πνευµονικές και εντερικές εκδηλώσεις 

E84.87 Κυστική ίνωση µε άλλες πολλαπλές εκδηλώσεις 

E84.88 Κυστική ίνωση µε άλλες εκδηλώσεις 

E84.9 Κυστική ίνωση, µη καθορισµένη 

E85.- Αµυλοείδωση 

Εξαιρ.: νόσος Alzheimer (G30.-) 

E85.0 Μη νευροπαθητική κληρονοµική οικογενής αµυλοείδωση 

Οικογενής µεσογειακός πυρετός 

Κληρονοµική αµυλοειδική νεφροπάθεια 

E85.1 Νευροπαθητική κληρονοµική οικογενής αµυλοείδωση 

Οικογενής αµυλοειδική πολυνευροπάθεια (Πορτογαλική) 

E85.2 Κληρονοµική οικογενής αµυλοείδωση, µη καθορισµένη 

E85.3 ∆ευτεροπαθής συστηµατική αµυλοείδωση 

Αµυλοείδωση σχετιζόµενη µε αιµοκάθαρση 

E85.4 Αµυλοείδωση που περιορίζεται σε ένα όργανο 

Εντοπισµένη αµυλοείδωση 

E85.8 Άλλες µορφές αµυλοείδωσης 

E85.9 Αµυλοείδωση, µη καθορισµένη 

E86 Ελάττωση του όγκου (των υγρών) 

Περιλαµβ.:  αφυδάτωση 

ελάττωση του όγκου του πλάσµατος ή του εξωκυττάριου υγρού 

υπογκαιµία 

Εξαιρ.: αφυδάτωση των νεογνών (P74.1) 

υπογκαιµική καταπληξία [shock]: 

• µετεγχειρητική (T81.1) 

• τραυµατική (T79.4) 

• ΜΚΑ (R57.1) 
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E87.- Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής 

ισορροπίας 

E87.0 Υπερωσµωτικότητα και υπερνατριαιµία 

Περίσσεια νατρίου [Na] 

Υπερφόρτωση µε νάτριο [Na] 

E87.1 Υποωσµωτικότητα και υπονατριαιµία 

Ανεπάρκεια νατρίου [Na] 

Εξαιρ.: σύνδροµο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης [SIADH] (E22.2) 

E87.2 Οξέωση 

Οξέωση: 

• γαλακτική 

• µεταβολική 

• αναπνευστική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: διαβητική οξέωση (E10-E14, µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .1) 

E87.3 Αλκάλωση 

Αλκάλωση: 

• µεταβολική 

• αναπνευστική 

• ΜΚΑ 

E87.4 Μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας 

E87.5 Υπερκαλιαιµία 

Περίσσεια καλίου [Κ] 

Υπερφόρτωση µε κάλιο [Κ] 

E87.6 Υποκαλιαιµία 

Ανεπάρκεια καλίου [Κ] 

E87.7 Υπερφόρτωση µε υγρά 

Εξαιρ.: οίδηµα (R60.-) 

E87.8 Άλλες διαταραχές των ηλεκτρολυτών και των υγρών, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Υπερχλωραιµία 

Υποχλωραιµία 

∆ιαταραχές της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών ΜΚΑ 

E88.- Άλλες µεταβολικές διαταραχές 
Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: ιστιοκύττωση Χ (χρόνια) (C96.6) 

E88.0 ∆ιαταραχές του µεταβολισµού των πρωτεϊνών του πλάσµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Ανεπάρκεια της άλφα-1-αντιθρυψίνης 

∆ισαλβουµιναιµία 

Εξαιρ.: µακροσφαιριναιµία του Waldenström (C88.0-) 

µονοκλωνική γαµµοπάθεια (D47.2) 

πολυκλωνική υπεργαµµασφαιριναιµία (D89.0) 

διαταραχή του µεταβολισµού των λιποπρωτεϊνών (E78.-) 

E88.1 Λιποδυστροφία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Λιποδυστροφία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νόσος του Whipple (K90.8) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο IV 
 

Σελίδα 155   

 
 

E88.2 Λιπωµάτωση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Λιπωµάτωση ΜΚΑ 

Επώδυνη λιπωµάτωση [Νόσος Dercum] 

E88.3 Σύνδροµο λύσης του όγκου 

Λύση του όγκου (µετά από κυτταροστατικές θεραπείες σε νεοπλασίες) (αυτόµατη) 

E88.8 Άλλες καθορισµένες µεταβολικές διαταραχές 

Καλοήθης συµµετρική λιπωµάτωση [αδενολιπωµάτωση Launois-Bensaude] 

Τριµεθυλαµινουρία 

E88.9 Μεταβολική διαταραχή, µη καθορισµένη 

E89.- Ιατρογενείς ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

E89.0 Ιατρογενής υποθυρεοειδισµός 

Υποθυρεοειδισµός µετά από ακτινοβόληση 

Μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισµός 

E89.1 Υποϊνσουλιναιµία µετά από ιατρική επέµβαση 

Υπεργλυκαιµία µετά από παγκρεατεκτοµή 

Μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία 

Σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβες και αφαίρεση του παγκρέατος κωδικοποιείται µε κωδικό Ε13.- 

E89.2 Ιατρογενής υποπαραθυρεοειδισµός 

Υποπαραθυρεοειδική τετανία 

E89.3 Ιατρογενής Υποϋποφυσισµός 

Υποϋποφυσισµός µετά από ακτινοθεραπεία 

E89.4 Ιατρογενής ανεπάρκεια ωοθηκών 

E89.5 Ιατρογενής υπολειτουργία των όρχεων 

E89.6 Ιατρογενής υπολειτουργία του φλοιού (του µυελού) των επινεφριδίων 

E89.8 Άλλες ιατρογενείς ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές 

E89.9 Ιατρογενής ενδοκρινική και µεταβολική διαταραχή, µη καθορισµένη 

E90* ∆ιατροφικές και µεταβολικές διαταραχές σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
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Κεφάλαιο V 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς 

(F00 - F99) 
 

Περιλαµβάνονται: διαταραχές ψυχολογικής ανάπτυξης 

 

Εξαιρούνται: συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  αλλού 

(R00-R99) 

 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

F00-F09   Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένων των συµπτωµατικών 

F10-F19   Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 

F20-F29   Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές διαταραχές 

F30-F39   ∆ιαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 

F40-F48   Νευρωσικές, συνδεόµενες µε το stress και σωµατόµορφες διαταραχές 

F50-F59   Σύνδροµα που εκδηλώνονται στη συµπεριφορά και σχετίζονται µε διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και 

σωµατικούς παράγοντες 

F60-F69   ∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς στον ενήλικα 

F70-F79   Νοητική καθυστέρηση 

F80-F89   ∆ιαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 

F90-F98   ∆ιαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος µε έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την 

εφηβεία 

F99-F99   Μη καθορισµένη ψυχική διαταραχή 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

F00.-* Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+) 

F02.-* Άνοια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένων των 

συµπτωµατικών 
 

(F00-F09) 
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ένα εύρος ψυχικών διαταραχών που αποδεδειγµένα οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, σε 

τραυµατισµό του εγκεφάλου, ή άλλη βλάβη που οδηγεί σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Η δυσλειτουργία µπορεί να 

είναι πρωτοπαθής, όπως σε νοσήµατα, τραυµατισµούς ή βλάβες που προσβάλουν τον εγκέφαλο άµεσα ή επιλεκτικά, 

ή δευτεροπαθής, όπως σε συστηµατικές νόσους και διαταραχές που προσβάλουν τον εγκέφαλο στα πλαίσια 

προσβολής πολλαπλών οργάνων ή συστηµάτων. 

Η άνοια (F00 - F03) είναι ένα σύνδροµο που οφείλεται σε συνήθως χρόνιο ή εξελικτικό νόσηµα του εγκεφάλου, στο 

οποίο υπάρχει διαταραχή πολλαπλών ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών, συµπεριλαµβανοµένων της µνήµης, της 

σκέψης, του προσανατολισµού, της νόησης, του µαθηµατικού λογισµού, της ικανότητας για µάθηση, της γλώσσας 

και της κρίσης. Η συνείδηση δεν επηρεάζεται. Οι διαταραχές της γνωστικής λειτουργίας συνήθως συνοδεύονται και 

περιστασιακά ακολουθούν την επιδείνωση του συναισθηµατικού ελέγχου, της κοινωνικής συµπεριφοράς ή των 

κινήτρων. Το σύνδροµο αυτό συναντάται στη νόσο Alzheimer, στις αγγειακές εγκεφαλικές διαταραχές και σε άλλες 

καταστάσεις που επηρεάζουν πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς τον εγκέφαλο. 

Για τον προσδιορισµό µιας υποκείµενης νόσου χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό µε αστερίσκο. 
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F00.-*   Άνοια στη νόσο Alzheimer (G30.-+) 
Η νόσος Alzheimer είναι µια πρωτοπαθής εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου άγνωστης αιτιολογίας µε 

χαρακτηριστικά νευροπαθολογικά και νευροχηµικά ευρήµατα. Η διαταραχή έχει ύπουλη έναρξη και 

εξελίσσεται αργά, αλλά σταθερά, για χρονική περίοδο αρκετών ετών. 

F00.0* Άνοια στη νόσο Alzheimer µε πρώιµη έναρξη (τύπος 2) (G30.0+) 

Άνοια στη νόσο Alzheimer µε έναρξη πριν από την ηλικία των 65 ετών. Παρουσιάζει µια σχετικά ταχεία 

επιδείνωση και πολλαπλές σηµαντικές διαταραχές των ανώτερων φλοιωδών λειτουργιών. 

Νόσος Alzheimer, τύπος 2 

Προγεροντική άνοια, τύπου Alzheimer 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, προγεροντικής έναρξης 

F00.1* Άνοια στη νόσο Alzheimer µε όψιµη έναρξη (τύπος 1) (G30.1+) 

Άνοια στη νόσο Alzheimer µε έναρξη µετά την ηλικία των 65 ετών, συνήθως στο τέλος της δεκαετίας των 70 

ετών ή µετά, µε βραδεία εξέλιξη και µε βλάβη στη λειτουργία της µνήµης ως κύριο χαρακτηριστικό. 

Νόσος Alzheimer, τύπος 1 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια τύπου Alzheimer, γεροντικής έναρξης 

Γεροντική άνοια, τύπου Alzheimer 

F00.2* Άνοια στη νόσο Alzheimer, άτυπου ή µικτού τύπου (G30.8+) 

Άτυπη άνοια τύπου Alzheimer 

F00.9* Άνοια στη νόσο Alzheimer, µη καθορισµένη (G30.9+) 

F01.- Αγγειακή άνοια 
Η αγγειακή άνοια είναι το αποτέλεσµα εγκεφαλικών εµφράκτων που οφείλονται σε αγγειακή νόσο, 

συµπεριλαµβανόµενης της υπερτασικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Τα έµφρακτα είναι συνήθως µικρά 

αλλά δρούν αθροιστικά. Η έναρξη παρατηρείται συνήθως σε µεγαλύτερη ηλικία. 

Περιλαµβ.:   αρτηριοσκληρωτική άνοια 

F01.0 Αγγειακή άνοια µε οξεία έναρξη 

Συνήθως αναπτύσσεται ταχέως µετά από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια λόγω αγγειακής εγκεφαλικής 

θρόµβωσης, εµβολής ή αιµορραγίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η αιτία µπορεί να είναι ένα µονήρες µεγάλο 

έµφρακτο. 

F01.1 Πολυεµφρακτική άνοια 

Ξεκινά βαθµιαία, µετά από πολλαπλά παροδικά ισχαιµικά επεισόδια (TIA), που προκαλούν συσσώρευση 

εµφράκτων στο εγκεφαλικό παρέγχυµα. 

Κυρίως φλοιώδης άνοια 

F01.2 Υποφλοιώδης αγγειακή άνοια 

Περιλαµβάνει περιπτώσεις µε ιστορικό υπέρτασης και εστίες ισχαιµικής βλάβης στην εν τω βάθει λευκή 

ουσία των  εγκεφαλικών  ηµισφαιρίων.  Σε αντίθεση µε  τη νόσο  Alzheimer,  την  κλινική εικόνα της   

οποίας 

µπορεί να µιµείται, ο εγκεφαλικός φλοιός παραµένει συνήθως απρόσβλητος. 

F01.3 Μικτή φλοιώδης και υποφλοιώδης αγγειακή άνοια 

F01.8 Άλλη αγγειακή άνοια 

F01.9 Αγγειακή άνοια, µη καθορισµένη 

F02.-*   Άνοια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
Περιπτώσεις άνοιας που οφείλονται, ή θεωρείται ότι οφείλονται, σε αιτίες διαφορετικές από τη νόσο 

Alzheimer ή την αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Η έναρξη µπορεί να σηµειωθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

της ζωής, αλλά σπάνια σε µεγάλη ηλικία. 

F02.0* Άνοια στη νόσο του Pick (G31.0+) 

Προοδευτική  άνοια  που  ξεκινά  στη  µέση  ηλικία  και  χαρακτηρίζεται  από  πρώιµες,  βραδείας  εξέλιξης 

µεταβολές του χαρακτήρα και από κοινωνική υποβάθµιση. Η νόσος ακολουθείται από διαταραχές των 

νοητικών ικανοτήτων, της µνήµης και των γλωσσικών λειτουργιών, µε απάθεια, ευφορία και, περιστασιακά, 

µε εξωπυραµιδικές εκδηλώσεις. 
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F02.1* Άνοια στη νόσο Creutzfeldt-Jakob (A81.0+) 

Προοδευτική άνοια µε εκτεταµένα νευρολογικά σηµεία, οφειλόµενη σε ειδικές νευροπαθολογοανατοµικές 

µεταβολές που θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα µεταδοτικό παράγοντα. Η έναρξη εντοπίζεται συνήθως 

στη µέση ηλικία ή αργότερα, αλλά µπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία της ενήλικης ζωής. Η 

πορεία είναι υποξεία και οδηγεί στον θάνατο µέσα σε ένα έως δύο χρόνια. 

F02.2* Άνοια στη χορεία του Huntington (G10+) 

Άνοια που παρατηρείται ως µέρος εκτεταµένης εκφύλισης του εγκεφάλου. Η διαταραχή κληρονοµείται µε 

αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται τυπικά κατά την τρίτη και τέταρτη 

δεκαετία της ζωής. Η εξέλιξη είναι βραδεία και οδηγεί στον θάνατο συνήθως µέσα σε 10 έως 15 χρόνια. 

Άνοια στη χορεία του Huntington 

F02.3* Άνοια στο πρωτοπαθές σύνδροµο Parkinson (G20.-+) 

Άνοια που αναπτύσσεται στα πλαίσια µιας νόσου Parkinson, χωρίς όµως να έχουν περιγραφεί 

χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις της τελευταίας. 

Άνοια σε: 

• τροµώδη παράλυση 

• παρκινσονισµό ή νόσο του Parkinson 

F02.4* Άνοια στη νόσο που οφείλεται στον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22+) 

Άνοια που αναπτύσσεται στα πλαίσια νόσου από HIV, µε απουσία ταυτόχρονης άλλης ασθένειας ή 

διαταραχής που θα µπορούσε να εξηγήσει τις κλινικές εκδηλώσεις. 

F02.8* Άνοια σε καθορισµένα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Άνοια σε: 

• επιληψία (G40.-+) 

• ηπατοφακοειδή εκφύλιση [Νόσος Wilson] (E83.0+) 

• υπερασβεστιαιµία ( E83.5-+) 

• υποθυρεοειδισµό, επίκτητο (E01.-+, E03.-+) 

• δηλητηριάσεις (T36-T65+) 

• πολλαπλή σκλήρυνση (G35.-+) 

• νευροσύφιλη (A52.1+) 

• ανεπάρκεια νιασίνης [πελάγρα] (E52+) 

• οζώδη πολυαρτηρίτιδα (M30.0+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.-+) 

• τρυπανοσωµίαση (B56.-+, B57.-+) 

• ουραιµία (N18.-+) 

• ανεπάρκεια βιταµίνης Β12 (E53.8+) 

• διαταραχή µεταβολισµού των λιπιδίων στον εγκέφαλο (E75.-+) 

F03 Άνοια µη καθορισµένη 

Περιλαµβ.:  προγεροντική: 

• άνοια ΜΚΑ 

• ψύχωση ΜΚΑ 

πρωτοπαθής εκφυλιστική άνοια ΜΚΑ 

γεροντική: 

• άνοια 

• καταθλιπτικού ή παρανοειδούς τύπου 

• ΜΚΑ 

• ψύχωση ΜΚΑ 

Εξαιρ.:        γεροντική άνοια µε παραλήρηµα ή οξεία συγχυτική κατάσταση (F05.1) 

γήρας ΜΚΑ (R54) 
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Οργανικό αµνησιακό σύνδροµο, που δεν προκαλείται από οινοπνευµατώδη 

και άλλες ψυχότροπες ουσίες 
Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από σοβαρή βλάβη της πρόσφατης και παλαιότερης µνήµης ενώ διατηρείται η 

άµεση ανάκληση, µε µειωµένη ικανότητα για εκµάθηση νέου υλικού και αποπροσανατολισµό στο χρόνο. Η 

µυθοπλασία µπορεί να είναι χαρακτηριστική εκδήλωση, αλλά η αντίληψη και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της νοηµοσύνης, παραµένουν συνήθως άθικτες. Η πρόγνωση εξαρτάται από την 

πορεία της υποκείµενης βλάβης. 

Περιλαµβ.:  ψύχωση ή σύνδροµο Korsakov, µη αλκοολική(ό) 

Εξαιρ.:        αµνησία: 

• παλίνδροµη (R41.1) 

• αποσυνδετική (F44.0) 

• αναδροµική (R41.2) 

• ΜΚΑ (R41.3) 

σύνδροµο Korsakov: 

• προκαλούµενο από οινοπνευµατώδη ή µη καθορισµένο (F10.6) 

• προκαλούµενο από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες (F11-F19 µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6) 

F05.- Παραλήρηµα [delirium], που δεν προκαλείται από οινοπνευµατώδη και 

άλλες ψυχότροπες ουσίες 
Ένα αιτιολογικώς µη ειδικό οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες διαταραχές 

του επιπέδου της συνείδησης και της προσοχής, της αντίληψης, της σκέψης, της µνήµης, της ψυχοκινητικής 

συµπεριφοράς, του συναισθήµατος και του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Η διάρκεια ποικίλλει και ο βαθµός 

σοβαρότητας κυµαίνεται από ήπιος έως πολύ σοβαρός. 

Περιλαµβ.:   οξύ(εία) ή υποξύ(εία): 

• εξωγενής αντίδραση 

• εγκεφαλικό σύνδροµο 

• οργανικό ψυχοσύνδροµο 

• ψύχωση σε λοιµώδες νόσηµα 

• συγχυτική κατάσταση (µη αλκοολική) 

Εξαιρ.:        τροµώδες παραλήρηµα, που οφείλεται σε οινοπνευµατώδη [αλκοολικό] ή µη καθορισµένο 

(F10.4) 

F05.0 Παραλήρηµα [delirium] χωρίς άνοια 

F05.1 Παραλήρηµα [delirium] σε άνοια 

Καταστάσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αλλά αναπτύσσονται στην πορεία µιας άνοιας (F00-F03). 

F05.8 Άλλο παραλήρηµα [delirium] 

Παραλήρηµα [delirium] µικτής προέλευσης 

Μετεγχειρητικό παραλήρηµα [delirium] 

F05.9 Παραλήρηµα [delirium], µη καθορισµένο 

F06.- Άλλες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και 

δυσλειτουργία ή σε σωµατική νόσο 
Περιλαµβάνονται διάφορες καταστάσεις που συνήθως σχετίζονται µε εγκεφαλική διαταραχή που οφείλεται 

σε πρωτοπαθή εγκεφαλική νόσο, σε συστηµατική νόσο που προσβάλλει δευτεροπαθώς τον εγκέφαλο, σε 

εξωγενείς τοξικές ουσίες ή ορµόνες, σε ενδοκρινικές διαταραχές, ή σε άλλα σωµατικά νοσήµατα. 

Εξαιρ.:         καταστάσεις σχετιζόµενες µε άνοια, όπως ταξινοµείται στα F00-F03 

ψυχική διαταραχή µε παραλήρηµα [delirium] (F05.-) 

διαταραχές   προκαλούµενες  από   τη  χρήση  οινοπνευµατωδών   και  άλλων   ψυχοτρόπων 

ουσιών 

(F10-F19) 

F04 
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F06.0 Οργανική ψευδαισθήτωση 

∆ιαταραχή µε επίµονες ή επαναλαµβανόµενες ψευδαισθήσεις, συνήθως οπτικές ή ακουστικές, που 

συµβαίνουν ενώ διατηρείται φυσιολογικό το επίπεδο συνείδησης και µπορούν ή όχι να αναγνωριστούν από  

το άτοµο ως ψευδείς αντιλήψεις. Μπορεί να λάβει χώρα παραληρητική επεξεργασία των ψευδαισθήσεων, 

αλλά οι παραληρητικές ιδέες δεν κυριαρχούν στην κλινική εικόνα. Η επίγνωση της νόσου δυνατόν να 

διατηρείται. 

Οργανική ψευδαισθησιακή κατάσταση (µη αλκοολική) 

Εξαιρ.:         αλκοολική ψευδαισθήτωση (F10.5) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

F06.1 Οργανική κατατονική διαταραχή 

∆ιαταραχή µειωµένης (εµβροντησία) ή αυξηµένης (διέγερση) ψυχοκινητικής δραστηριότητας που σχετίζεται 

µε κατατονικά συµπτώµατα. Η κατάσταση µπορεί να εναλλάσεται µεταξύ των δύο άκρων της ψυχοκινητικής 

διαταραχής. 

Εξαιρ.:         κατατονική σχιζοφρένεια (F20.2) 

εµβροντησία [stupor] 

• αποσυνδετική (F44.2) 

• ΜΚΑ (R40.1) 

F06.2 Οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόµορφη] διαταραχή 

∆ιαταραχή κατά την οποία στην κλινική εικόνα κυριαρχούν επίµονες ή υποτροπιάζουσες παραληρητικές 

ιδέες. Οι παραληρητικές ιδέες µπορεί να συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις. Μπορεί να υπάρχουν µερικές 

εκδηλώσεις που υποδηλώνουν σχιζοφρένεια, όπως παράξενες παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις ή 

διαταραχές της σκέψης. 

Παρανοειδείς και παρανοειδείς-ψευδαισθητικές οργανικές καταστάσεις 

Σχιζοφρενικόµορφη ψύχωση στην επιληψία 

Εξαιρ.:         οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή (F23.-) 

χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή (F22.-) 

ψυχωσική διαταραχή οφειλόµενη σε ψυχοτρόπες ουσίες (F11-F19, µε κοινό  τέταρτο 

χαρακτήρα το .5) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

F06.3 Οργανικές συναισθηµατικές διαταραχές 

∆ιαταραχές που χαρακτηρίζονται από µεταβολή του συναισθήµατος, που συνήθως συνοδεύονται από µία 

µεταβολή στο συνολικό επίπεδο της δραστηριότητας, κατάθλιψη, υποµανία, µανία ή διπολική (διαταραχή) 

(βλέπε F30-F33), αλλά εµφανίζονται ως συνέπεια µιας οργανικής διαταραχής. 

Εξαιρ.:        συναισθηµατικές διαταραχές, µη οργανικές ή µη καθορισµένες (F30-F39) 

F06.4 Οργανική αγχώδης διαταραχή 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά µιας γενικευµένης αγχώδους 

διαταραχής (F41.1), µιας διαταραχής πανικού (F41.0), ή από συνδυασµό και των δύο, αλλά εµφανίζεται ως 

συνέπεια µιας οργανικής διαταραχής. 

Εξαιρ.:        αγχώδεις διαταραχές, µη οργανικές ή µη καθορισµένες (F41.-) 

F06.5 Οργανική αποσυνδετική διαταραχή 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από µερική ή πλήρη απώλεια της φυσιολογικής σύνδεσης µεταξύ 

αναµνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του ατόµου και των αισθήσεων που 

προέρχονται από το άµεσο περιβάλλον, όπως και του ελέγχου των σωµατικών κινήσεων (βλέπε F44.-). 

Εµφανίζεται ως συνέπεια µιας οργανικής διαταραχής. 

Εξαιρ.:        αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές, µη οργανικές ή µη καθορισµένες (F44.-) 

F06.6 Οργανική διαταραχή εκδηλούµενη µε ασταθές [ασθενικό] συναίσθηµα 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από συναισθηµατική ακράτεια ή αστάθεια, εύκολη κόπωση και ποικιλία 

δυσάρεστων σωµατικών αισθήσεων (π.χ. ζάλης) και πόνων, είναι, ωστόσο, συνέπεια µιας οργανικής 

διαταραχής. 

Εξαιρ.:        σωµατόµορφες διαταραχές, µη οργανικές ή µη καθορισµένες (F45.-) 
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F06.7 Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από µείωση της µνήµης, δυσκολίες στην εκµάθηση, και µειωµένη ικανότητα 

συγκέντρωσης σε µια δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Υπάρχει συχνά ένα εµφανές αίσθηµα 

νοητικής κόπωσης, όταν επιχειρούνται νοητικές διεργασίες, και η εκµάθηση νέων δεδοµένων εκλαµβάνεται 

ως υποκειµενικά δύσκολη, ακόµη κι όταν είναι αντικειµενικά επιτυχηµένη. Κανένα από αυτά τα συµπτώµατα 

δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να µπορεί να τεθεί η διάγνωση της άνοιας (F00-F03) ή του παραληρήµατος 

(delirium) (F05.-). Αυτή η διάγνωση πρέπει να τίθεται µόνο σε σύνδεση µε µια καθορισµένη σωµατική 

διαταραχή, και όχι όταν υπάρχει οποιαδήποτε από τις ψυχικές και συµπεριφορικές διαταραχές που 

ταξινοµούνται στα F10- F99. Η διαταραχή µπορεί να προηγείται, να συνοδεύει, ή να ακολουθεί µια ποικιλία 

λοιµώξεων και σωµατικών διαταραχών, τόσο εγκεφαλικών όσο και συστηµατικών, δίχως κατ' ανάγκην άµεση 

απόδειξη εγκεφαλικής συµµετοχής. Μπορεί να διαφοροποιηθεί από το µετεγκεφαλιτιδικό σύνδροµο (F07.1) 

και το µεταδιασεισικό σύνδροµο (F07.2) µέσω της διαφορετικής της αιτιολογίας, του πιο περιορισµένου 

εύρους, των γενικά ηπιότερων συµπτωµάτων και της, συνήθως, µικρότερης διάρκειας. 

F06.8 Άλλες καθορισµένες ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε εγκεφαλική βλάβη και 

δυσλειτουργία ή σε σωµατική νόσο 

Επιληπτική ψύχωση ΜΚΑ 

F06.9 Μη καθορισµένη οργανική ψυχική διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη ή 

δυσλειτουργία ή σε σωµατική νόσο 

Οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο ΜΚΑ 

Οργανική ψυχική διαταραχή ΜΚΑ 

F07.- ∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς που οφείλονται σε 

εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία 
Η µεταβολή της προσωπικότητας ή της συµπεριφοράς µπορεί να αποτελεί υπολειµµατική ή συνοδό 

διαταραχή εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή δυσλειτουργίας. 

F07.0 Οργανική διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από σηµαντική µεταβολή των συνήθων προ της νόσησης προτύπων 

συµπεριφοράς του ατόµου, και περιλαµβάνει την έκφραση των συναισθηµάτων, των αναγκών και των 

παρορµήσεων. Η βλάβη στις γνωστικές λειτουργίες και τη λειτουργία της σκέψης, και η µεταβολή της 

σεξουαλικότητας µπορεί επίσης να αποτελούν µέρος της κλινικής εικόνας. 

Σύνδροµο µετωπιαίου λοβού 

Σύνδροµο µετά από λευκοτοµή 

Σύνδροµο λοβοτοµής 

Οργανική: 

• ψευδοψυχοπαθητική προσωπικότητα 

• ψευδοκαθυστερηµένη προσωπικότητα 

∆ιαταραχή προσωπικότητας σε επιληψία του µεταιχµιακού συστήµατος 

Εξαιρ.:        µόνιµη µεταβολή της προσωπικότητας µετά από: 

• καταστροφική εµπειρία (F62.0) 

• ψυχιατρικό νόσηµα (F62.1) 

µεταδιασεισικό σύνδροµο (F07.2) 

ειδική διαταραχή προσωπικότητας (F60-F61) 

µετεγκεφαλιτιδικό σύνδροµο (F07.1) 

F07.1 Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδροµο 

Υπολειµµατικές µη ειδικές και ποικίλες αλλαγές της συµπεριφοράς που ακολουθούν την ανάρρωση από 

ιογενή ή µικροβιακή εγκεφαλίτιδα. Η πρωταρχική διαφορά µεταξύ αυτής της διαταραχής και των οργανικών 

διαταραχών της προσωπικότητας είναι ότι αυτή η διαταραχή είναι αναστρέψιµη. 

Εξαιρ.:         οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0) 

F07.2 Οργανικό ψυχοσύνδροµο µετά από εγκεφαλική διάσειση 

Σύνδροµο που παρουσιάζεται µετά από τραυµατισµό της κεφαλής (συνήθως αρκετά σοβαρό ώστε να οδηγεί 

σε απώλεια συνείδησης) και περιλαµβάνει ποικίλα διαφορετικά συµπτώµατα, όπως κεφαλαλγία, ζάλη, 

κόπωση, ευερεθιστότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση και την εκτέλεση πνευµατικής εργασίας, διαταραχές 

της µνήµης, αϋπνία, και µειωµένη αντοχή στο στρες, στη συναισθηµατική υπερδιέγερση ή στη χρήση αλκοόλ. 

Μεταδιασεισικό σύνδροµο (εγκεφαλοπάθεια) 

Μετατραυµατικό (οργανικό) ψυχοσύνδροµο, µη ψυχωσικό 

Εξαιρ.:         Οξεία διάσειση εγκεφάλου (S06.0) 
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F07.8 Άλλες οργανικές διαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς που 

οφείλονται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία 

Οργανική συναισθηµατική διαταραχή του δεξιού ηµισφαιρίου 

F07.9 Μη καθορισµένη οργανική διαταραχή της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς 

που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή δυσλειτουργία. 

Οργανικό ψυχοσύνδροµο 

F09 Μη καθορισµένη οργανική ή συµπτωµατική ψυχική διαταραχή 

Περιλαµβ.:  ψύχωση: 

• οργανική ΜΚΑ 

• συµπτωµατική ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ψύχωση ΜΚΑ (F29) 

 

 

 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς που 

οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 
 

(F10-F19) 
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει ποικιλία διαταραχών που διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα και την κλινική µορφή, 

αλλά µπορούν όλες να αποδοθούν στη χρήση µιας ή περισσότερων ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίες µπορεί να έχουν ή 

όχι συνταγογραφηθεί από γιατρό. Ο τρίτος χαρακτήρας του κωδικού προσδιορίζει την εµπλεκόµενη ουσία, και ο 

τέταρτος χαρακτήρας καθορίζει την κλινική κατάσταση. Οι κωδικοί πρέπει να χρησιµοποιούνται, όπως απαιτείται, για 

κάθε ουσία που προσδιορίζεται, αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν όλοι οι κωδικοί 

τεσσάρων χαρακτήρων σε όλες τις ουσίες. 

Η αναγνώριση της ψυχοτρόπου ουσίας πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης. 

Αυτές περιλαµβάνουν αυτο-δηλούµενα στοιχεία, ανάλυση αίµατος και άλλων υγρών του σώµατος, χαρακτηριστικά 

σωµατικά και ψυχολογικά συµπτώµατα, κλινικά σηµεία και συµπεριφορά, και άλλες ενδείξεις, όπως κατοχή ουσίας 

από τον ασθενή ή αναφορές από ενήµερες τρίτες πηγές. Πολλοί χρήστες ουσιών λαµβάνουν περισσότερους από έναν 

τύπους ψυχοδραστικών ουσιών. Η κύρια διάγνωση πρέπει να ταξινοµηθεί, όποτε αυτό είναι δυνατό, σύµφωνα µε την 

ουσία ή την κατηγορία των ουσιών που προκάλεσε ή συνέβαλε περισσότερο στην εκδήλωση της παρούσας διαταραχής. 

Άλλες πρόσθετες διαγνώσεις πρέπει να κωδικοποιηθούν όταν άλλες ψυχοδραστικές ουσίες έχουν ληφθεί σε τοξικές 

ποσότητες (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .0), προκαλούν βλάβη (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .1), εξάρτηση 

(κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .2) ή άλλες διαταραχές (κοινός τέταρτος χαρακτήρας το .3 - .9). 

Μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η λήψη ψυχοδραστικών ουσιών είναι χαοτική και αδιάκριτη, ή σε περιπτώσεις όπου 

οι επιδράσεις των διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών είναι αναπόφευκτα ανάµεικτες, θα πρέπει να  χρησιµοποιείται 

η διάγνωση "∆ιαταραχή από χρήση πολλαπλών φαρµακευτικών ουσιών (F19.-)". 

Εξαιρ.:         κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται µε τις κατηγορίες F10 - F19: 

.0 Οξεία τοξίκωση [οξεία µέθη] 

Κατάσταση µετά από χορήγηση ψυχοτρόπου ουσίας η οποία καταλήγει σε διαταραχές στο επίπεδο 

συνείδησης, γνωστικών λειτουργιών, αντίληψης, συναισθήµατος ή συµπεριφοράς, ή άλλων 

ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και αντιδράσεων. Οι διαταραχές σχετίζονται άµεσα µε τις οξείες 

φαρµακολογικές δράσεις της ουσίας και αποκαθίστανται µε την πάροδο του χρόνου,  µε  πλήρη 

αποκατάσταση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχουν προκληθεί ιστικές βλάβες ή άλλες επιπλοκές. Οι 

επιπλοκές µπορεί να περιλαµβάνουν τραυµατισµό, εισρόφηση εµεσµάτων, παραλήρηµα [delirium], κώµα, 

σπασµούς, και άλλες ιατρικές επιπλοκές. Η φύση αυτών των επιπλοκών εξαρτάται από τη φαρµακολογική 

κατηγορία της ουσίας και τον τρόπο χορήγησης. 

Οξεία µέθη σε αλκοολισµό 

Παθολογική τοξίκωση 

Μέθη ΜΚΑ 

Καταληψία σε τοξίκωση µε ψυχοτρόπο ουσία 

«Κακά ταξίδια» από ναρκωτικά-ψευδαισθησιογόνες ουσίες 

Εξαιρ.: τοξίκωση µε σκοπό τη δηλητηρίαση (T36-T50) 
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.1 Κατάχρηση 

Τρόπος χρήσης ψυχοτρόπου ουσίας, που προκαλεί βλάβη στην υγεία. Η βλάβη µπορεί να είναι σωµατική 

(όπως στις περιπτώσεις ηπατίτιδας από αυτοχορήγηση ενέσιµων ψυχοδραστικών ουσιών) ή ψυχική (π.χ. 

επεισόδια καταθλιπτικής διαταραχής δευτεροπαθώς σε µεγάλη κατανάλωση αλκοόλ). 

Κατάχρηση ψυχοτρόπου ουσίας 

.2 Σύνδροµο εξάρτησης 
Μια οµάδα συµπεριφορικών, νοητικών και φυσιολογικών εκδηλώσεων που αναπτύσσονται µετά από 

επαναλαµβανόµενη χρήση ουσίας και που τυπικά περιλαµβάνουν την έντονη επιθυµία λήψης της ουσίας, τη 

δυσκολία ελέγχου της χρήσης της, την επιµονή στη χρήση της παρά τις βλαπτικές συνέπειες, την υψηλότερη 

προτεραιότητα που δίνεται στη χρήση της ουσίας σε σύγκριση µε άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις, την 

αυξηµένη ανοχή και µερικές φορές το σωµατικό σύνδροµο στέρησης. 

Το σύνδροµο εξάρτησης µπορεί να αφορά συγκεκριµένη ψυχοδραστική ουσία (π.χ. καπνό, αλκοόλη, ή 

διαζεπάµη), κατηγορία ουσιών (π.χ. οπιοειδή φάρµακα ), ή ένα πιο µεγάλο φάσµα φαρµακολογικά 

διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών. 

Χρόνιος αλκοολισµός 

∆ιψοµανία 

Μη καθορισµένος φαρµακευτικός εθισµός (εξάρτηση από ουσίες) 

.3 Σύνδροµο στέρησης 

Οµάδα συµπτωµάτων ποικίλων συνδυασµών και σοβαρότητας που απαντώνται σε απόλυτη ή σχετική 

στέρηση ψυχοτρόπου ουσίας, µετά από επίµονη χρήση αυτής. Η έναρξη και η πορεία του συνδρόµου 

στέρησης είναι χρονικά περιορισµένες και σχετίζονται µε τον τύπο της ψυχοτρόπου ουσίας και τη δόση που 

χρησιµοποιείται αµέσως πριν τη διακοπή ή την ελάττωση της χρήσης της. Το σύνδροµο στέρησης µπορεί να 

επιπλακεί από σπασµούς. 

.4 Σύνδροµο στέρησης µε παραλήρηµα [delirium] 

Κατάσταση όπου το σύνδροµο στέρησης όπως καθορίστηκε µε τον κοινό τέταρτο χαρακτήρα .3, επιπλέκεται 

από παραλήρηµα [delirium] όπως αυτό ορίζεται στο F05.-. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σπασµοί. Όταν 

οργανικοί παράγοντες θεωρούνται ότι επίσης παίζουν ρόλο στην αιτιολογία, τότε η κατάσταση πρέπει να 

ταξινοµηθεί στο F05.8. 

Τροµώδες παραλήρηµα [delirium tremens] (αλκοολικής αιτιολογίας) 

.5 Ψυχωσική διαταραχή 
Οµάδα ψυχωσικών φαινοµένων που σηµειώνονται κατά τη διάρκεια ή µετά τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

αλλά που δεν εξηγούνται µε βάση την οξεία τοξίκωση µόνο, και δεν αποτελούν µέρος συνδρόµου στέρησης. 

Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ψευδαισθήσεις (τυπικώς ακουστικές, αλλά συχνά σε περισσότερους από 

ένα τύπους αισθητικότητας), παραγνωρίσεις, παραληρητικές ιδέες (συνήθως παρανοειδούς ή διωκτικού 

περιεχοµένου), ψυχοκινητικές διαταραχές (διέγερση ή εµβροντησία), και παθολογικό συναίσθηµα, που 

µπορεί να κυµαίνεται από τον έντονο φόβο έως την έκσταση. Το επίπεδο συνείδησης είναι συνήθως καθαρό, 

αλλά µπορεί να υπάρχει κάποιου βαθµού θόλωση της συνείδησης, όχι όµως σοβαρή σύγχυση. 

Αλκοολική ψευδαισθήτωση 

Αλκοολική παράνοια 

Αλκοολική ζηλοτυπία 

Αλκοολική ψύχωση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: υπολειµµατική και όψιµης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή που προκαλείται από 

οινοπνευµατώδη ψυχοδραστική ουσία (F10-F19 µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .7) 

.6 Αµνησιακό σύνδροµο 

Αµνησιακή διαταραχή, που οφείλεται σε χρήση αλκοόλ ή φαρµάκου 

Ψύχωση ή σύνδροµο Korsakov, από αλκοόλ ή άλλη ψυχοτρόπο ουσία 

Μη καθορισµένη ψύχωση ή σύνδροµο Korsakov 

Αν υπάρχει συσχετιζόµενο σύνδροµο Wernicke, χρησιµοποιείται ο πρόσθετος κωδικός (E51.2+ G32.8 *). 

Εξαιρ.:         Μη αλκοολική ψύχωση ή σύνδροµο Korsakov (F04) 

Σύνδροµο που σχετίζεται µε προεξάρχουσα χρόνια ελλειµµατική λειτουργία της πρόσφατης και της παλαιάς 

µνήµης. Η αυτόµατη ανάκληση συνήθως διατηρείται και η πρόσφατη µνήµη επηρεάζεται χαρακτηριστικά 

περισσότερο από την παλαιά. Υπάρχουν συνήθως διαταραχές της αντίληψης του χρόνου και της σειράς των 

γεγονότων, όπως επίσης και δυσκολίες εκµάθησης καινούργιων γνώσεων. Η µυθοπλασία είναι σηµαντική 

αλλά δεν είναι πάντοτε παρούσα. Άλλες γνωστικές λειτουργίες συνήθως διατηρούνται σχετικά καλά και η 

αµνησία είναι δυσανάλογη προς άλλες διαταραχές. 
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.7 Υπολειµµατική και όψιµης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή 

∆ιαταραχή στην οποία οι µεταβολές της γνωστικής λειτουργίας, του συναισθήµατος, της προσωπικότητας ή 

της συµπεριφοράς, από χρήση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσιών, παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα του λογικά αναµενόµενου από την άµεση επίδραση της ψυχοτρόπου ουσίας. 

Η εγκατάσταση της διαταραχής πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε τη χρήση της ψυχοτρόπου ουσίας. 

Περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση της διαταραχής παρατηρείται µετά το επεισόδιο χρήσης τέτοιας 

ουσίας, πρέπει να κωδικοποιούνται εδώ µόνο όταν είναι διαθέσιµες σαφείς και ισχυρές ενδείξεις, ώστε η 

διαταραχή να αποδοθεί σε υπολειµµατική επίδραση της ψυχοτρόπου ουσίας. Οι αναδροµές στο παρελθόν 

[flashbacks] µπορεί να διαφοροποιούνται από την ψυχωσική κατάσταση εν µέρει λόγω της περιστασιακής 

τους φύσης, συχνά πολύ µικρής διάρκειας, και από την αναπαραγωγή προηγούµενων εµπειριών 

σχετιζόµενων µε τη χρήση αλκοόλ ή άλλης ψυχοδραστικής ουσίας. 

Άνοια από αλκοόλ ΜΚΑ 

Χρόνιο εγκεφαλικό σύνδροµο σε αλκοολισµό 

Άνοια και άλλες ηπιότερες µορφές εµµένουσας βλάβης των γνωστικών λειτουργιών 

Αναδροµές στο παρελθόν [flashbacks] 

∆ιαταραχή της αντίληψης µετά από χρήση ψευδαισθησιογόνων 

Υπολειµµατική συναισθηµατική διαταραχή 

Υπολειµµατική διαταραχή της προσωπικότητας και συµπεριφοράς 

Όψιµης εγκατάστασης ψυχωσική διαταραχή οφειλόµενη σε χρήση ψυχοτρόπου ουσίας 

Εξαιρ.: οφειλόµενο σε οινοπνευµατώδη ή ψυχοδραστική ουσία: 

• σύνδροµο Κorsakov (F10-F19, µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6) 

• ψυχωσική κατάσταση (F10-F19, µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5) 

.8 Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς 

.9 Μη καθορισµένη ψυχική διαταραχή και διαταραχή συµπεριφοράς 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

οινοπνευµατωδών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

οπιοειδών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

κανναβινοειδών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

ηρεµιστικών ή υπνωτικών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

κοκαΐνης 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

άλλων διεγερτικών ουσιών, περιλαµβανοµένης της καφεΐνης 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

ψευδαισθησιογόνων 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

καπνού 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

F10.- 

F11.- 

F12.- 

F13.- 

F14.- 

F15.- 

F16.- 

F17.- 
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F18.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες στη χρήση 

πτητικών διαλυτών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

F19.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς οφειλόµενες σε 

πολλαπλή χρήση ουσιών και σε χρήση άλλων ψυχοτρόπων ουσιών 
[Βλέπε αρχή παρούσας οµάδας νόσων για τους 4ους χαρακτήρες] 

Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται όταν είναι γνωστή η συµµετοχή δύο ή περισσότερων 

ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά είναι αδύνατο να καθοριστεί ποια ουσία συµβάλλει περισσότερο στην εκδήλωση 

των  διαταραχών. Πρέπει  επίσης να  χρησιµοποιείται όταν  είναι αβέβαιη  ή άγνωστη  η  ακριβής  ταυτότητα 

µερικών ή και όλων των ψυχοδραστικών ουσιών που έχουν χρησιµοποιηθεί, δεδοµένου ότι πολλοί χρήστες 

δε γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ακριβώς τι ουσίες καταναλώνουν. 

Περιλαµβ.:  Κατάχρηση ουσιών ΜΚΑ 

 

 

 

Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή και παραληρητικές 

διαταραχές 
 

(F20-F29) 
Αυτή η ενότητα συµπεριλαµβάνει τη σχιζοφρένεια ως τη πιο σηµαντική νόσο αυτής της οµάδας, τη σχιζότυπη 

διαταραχή, τις επίµονες παραληρητικές διαταραχές, και µια µεγαλύτερη οµάδα οξέων και παροδικών ψυχωσικών 

διαταραχών. Οι σχιζοσυναισθηµατικές διαταραχές παρέµειναν εδώ παρά την αµφιλεγόµενη φύση τους. 

 

F20.-    Σχιζοφρένεια 
Οι σχιζοφρενικές διαταραχές χαρακτηρίζονται γενικώς από θεµελιώδεις και χαρακτηριστικές διαταραχές της 

σκέψης και της αντίληψης, αλλά και του συναισθήµατος, το οποίο είναι ασύµβατο (δεν εναρµονίζεται µε την 

πραγµατικότητα) ή αµβλύ. Συνήθως διατηρούνται η διαυγής συνείδηση και η νοητική ικανότητα, παρόλο που 

ορισµένα γνωστικά ελλείµµατα µπορεί να αναπτυχθούν µε την πάροδο του χρόνου. Τα πιο σηµαντικά 

ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν την ηχώ της σκέψης, την απόσυρση σκέψης, την εκποµπή της 

σκέψης, την παραληρητική αντίληψη και παραληρητικές ιδέες ελέγχου, ιδέες επίδρασης ή παθητικότητας, 

ακουστικές ψευδαισθήσεις που σχολιάζουν ή συζητούν τον ασθενή στο τρίτο πρόσωπο, διαταραχές της 

σκέψης και αρνητικά συµπτώµατα. 

Η πορεία των σχιζοφρενικών διαταραχών µπορεί να είναι είτε συνεχής, είτε κατά επεισόδια µε προοδευτικά ή 

σταθερά ελλείµµατα, ή µπορεί να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επεισόδια µε πλήρη ή µερική ύφεση. 

Η διάγνωση σχιζοφρένειας δεν πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν εκτεταµένα καταθλιπτικά ή µανιακά 

συµπτώµατα εκτός εάν είναι σαφές ότι τα συµπτώµατα της σχιζοφρένειας προηγήθηκαν αυτών της 

διαταραχής του συναισθήµατος. Ούτε πρέπει να διαγιγνώσκεται σχιζοφρένεια όταν υπάρχει εµφανές 

εγκεφαλικό νόσηµα ή κατά τη διάρκεια καταστάσεων τοξίκωσης από ουσίες ή συνδρόµου στέρησης. 

Παρόµοιες διαταραχές που αναπτύσσονται παρουσία επιληψίας ή άλλης εγκεφαλικής νόσου πρέπει να 

ταξινοµούνται στο F06.2, και εκείνες που προκαλούνται από ψυχοτρόπες ουσίες στα F10-F19 µε κοινό 

τέταρτο χαρακτήρα το .5. 

Εξαιρ.:         σχιζοφρενική αντίδραση (F23.2) 

σχιζοφρένεια: 

• οξεία (αδιαφοροποίητη) (F23.2) 

• κυκλική (F25.2) 

σχιζότυπη διαταραχή (F21) 

F20.0      Παρανοειδής σχιζοφρένεια 

Η παρανοειδής σχιζοφρένεια κυριαρχείται από σχετικά σταθερές παραληρητικές ιδέες, συχνά παρανοϊκές, 

που συνήθως συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις, ιδιαίτερα ακουστικές, καθώς και από διαταραχές της 

αντίληψης. ∆ιαταραχές του συναισθήµατος, της βούλησης και του λόγου και κατατονικά συµπτώµατα είτε 

απουσιάζουν είτε είναι σχετικά δυσδιάκριτα. 

Παραφρενική σχιζοφρένεια 

Εξαιρ.:         παράνοια (F22.0) 

υποστροφική παρανοειδής κατάσταση (F22.8) 
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F20.1 Ηβηφρενική σχιζοφρένεια 

Μορφή σχιζοφρένειας στην οποία προεξάρχουν οι µεταβολές του συναισθήµατος, ενώ οι παραληρητικές  

ιδέες και οι ψευδαισθήσεις είναι εφήµερες και αποσπασµατικές,  η συµπεριφορά ανεύθυνη και απρόβλεπτη 

και οι ιδιοτροπισµοί συνήθεις. Το συναίσθηµα είναι ρηχό και απρόσφορο, η σκέψη είναι αποδιοργανωµένη 

και ο λόγος ασυνάρτητος. Υπάρχει τάση για κοινωνική αποµόνωση. Συνήθως η πρόγνωση είναι κακή λόγω 

της ταχείας εξέλιξης των «αρνητικών» συµπτωµάτων, ιδιαίτερα της επιπέδωσης του συναισθήµατος και της 

απώλειας της βούλησης. Η ηβηφρένεια πρέπει κανονικά να διαγιγνώσκεται µόνο σε έφηβους ή νεαρούς 

ενήλικες. 

Αποδιοργανωτική σχιζοφρένεια 

Ηβηφρένεια 

F20.2 Κατατονική σχιζοφρένεια 

Η κατατονική σχιζοφρένεια κυριαρχείται από προεξάρχουσες ψυχοκινητικές διαταραχές, οι οποίες µπορεί να 

εναλλάσσονται µεταξύ ακραίων καταστάσεων, όπως υπερκινητικότητα και εµβροντησία, ή αυτόµατη υπακοή 

και αρνητισµός. Αφύσικες στάσεις και θέσεις µπορεί να διατηρούνται για µακρές χρονικές περιόδους. 

Επεισόδια βίαιης διέγερσης µπορεί να αποτελούν χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της κατάστασης. Τα 

κατατονικά φαινόµενα µπορεί να συνδυάζονται µε µία ονειρική (ονειρώδη) κατάσταση µε ζωηρές 

ψευδαισθήσεις. 

Κατατονική εµβροντησία 

Σχιζοφρενική: 

• κηρώδης ευκαµψία 

• καταληψία 

• κατατονία 

F20.3 Αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια 

Ψυχωσικές καταστάσεις που πληρούν τα γενικά διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια (F20) αλλά δεν 

συνάδουν µε κανέναν από τους υπότυπους των κωδικών F20.0-F20.2, ή που εκδηλώνουν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα περισσότερων του ενός τύπων, χωρίς όµως να υπάρχει σαφής επικράτηση µιας ιδιαίτερης οµάδας 

διαγνωστικών κριτηρίων. 

Άτυπη σχιζοφρένεια 

Εξαιρ.:        οξεία σχιζοφρενικόµορφη ψυχωσική διαταραχή (F23.2) 

χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια (F20.5) 

µετασχιζοφρενική κατάθλιψη (F20.4) 

F20.4 Μετασχιζοφρενική κατάθλιψη 

Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο που µπορεί να είναι παρατεταµένο και να εµφανίζεται µετά την εκδήλωση 

σχιζοφρενικής νόσου. Μερικά σχιζοφρενικά συµπτώµατα, είτε «θετικά» είτε «αρνητικά», πρέπει να είναι 

ακόµη παρόντα, αλλά δεν επικρατούν πλέον στην κλινική εικόνα. Αυτές οι καταθλιπτικές καταστάσεις 

σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο αυτοκτονίας. 

Εάν ο ασθενής δεν έχει πλέον σχιζοφρενικά συµπτώµατα, τότε πρέπει να διαγνωστεί καταθλιπτικό επεισόδιο 

(F32.-). Αν σχιζοφρενικά συµπτώµατα εξακολουθούν να είναι έντονα και προεξάρχοντα, η διάγνωση θα 

πρέπει να παραµένει στον αντίστοιχο σχιζοφρενικό υπότυπο (F20.0-F20.3). 

F20.5 Υπολειµµατική σχιζοφρένεια 

Ένα χρόνιο στάδιο στην εξέλιξη της σχιζοφρένειας, στο οποίο υπάρχει µια σαφής εξέλιξη από ένα πρώιµο σε 

ένα όψιµο στάδιο, χαρακτηριζόµενο από µακροχρόνια, αν και όχι απαραίτητα µη αναστρέψιµα, «αρνητικά» 

συµπτώµατα, π.χ. ψυχοκινητική επιβράδυνση, µειωµένη δραστηριότητα, άµβλυνση του συναισθήµατος, 

απάθεια και έλλειψη πρωτοβουλίας, ένδεια ποσότητας και περιεχοµένου του λόγου, πτωχή µη λεκτική 

επικοινωνία (µέσω εκφράσεων του προσώπου, βλεµµατικής επαφής, χρωµατισµού της φωνής και στάσης του 

σώµατος), πτωχή αυτοφροντίδα και κοινωνική λειτουργικότητα. 

Χρόνια αδιαφοροποίητη σχιζοφρένεια 

Υπολειπόµενη σχιζοφρένεια 

Σχιζοφρενική υπολειµµατική κατάσταση 

F20.6 Απλή σχιζοφρένεια 

∆ιαταραχή στην οποία υπάρχει ύπουλη αλλά προοδευτική ανάπτυξη εκκεντρικής συµπεριφοράς, ανικανότητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας, και πτώση της συνολικής απόδοσης. Οι χαρακτηριστικές 

αρνητικές εκδηλώσεις της υπολειµµατικής σχιζοφρένειας (π.χ. άµβλυνση του συναισθήµατος και απώλεια 

της βούλησης) αναπτύσσονται χωρίς να έχουν προηγηθεί εµφανή ψυχωσικά συµπτώµατα. 
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F20.8 Άλλης µορφής σχιζοφρένεια 

Σχιζοφρενικόµορφη: 

• ψύχωση ΜΚΑ 

• διαταραχή ΜΚΑ 

Κοιναισθητικοπαθητική  σχιζοφρένεια 

Εξαιρ.:        σύντοµες σχιζοφρενικόµορφες διαταραχές (F23.2) 

F20.9 Σχιζοφρένεια, µη καθορισµένη 

F21 Σχιζότυπη διαταραχή 
∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από εκκεντρική συµπεριφορά και ανωµαλίες στη σκέψη και στο συναίσθηµα, οι 

οποίες µοιάζουν µε τις αντίστοιχες της σχιζοφρένειας, αν και καµιά σαφής και χαρακτηριστική σχιζοφρενική 

ανωµαλία δεν παρατηρείται σε κανένα στάδιο. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν ψυχρό ή 

απρόσφορο συναίσθηµα, ανηδονία, περίεργη ή εκκεντρική συµπεριφορά, τάση για κοινωνική αποµόνωση, 

παρανοϊκές ή παράξενες πεποιθήσεις που δεν φτάνουν όµως στο  επίπεδο  πραγµατικών  παραληρητικών 

ιδεών, ιδεοληπτικές σκέψεις, διαταραχή της σκέψης και της αντίληψης, περιστασιακά παροδικά 

ψυχωσικόµορφα  επεισόδια  µε  έντονες  παραισθήσεις,  ακουστικές  ή  άλλες  ψευδαισθήσεις  και  ιδέες που 

µοιάζουν µε παραληρητικές και που συνήθως εµφανίζονται χωρίς εξωτερικούς εκλυτικούς παράγοντες. ∆εν 

υπάρχει σαφής εγκατάσταση, και η εξέλιξη και η πορεία συνήθως είναι όπως σε µία διαταραχή της 

προσωπικότητας. 

Περιλαµβ.: λανθάνουσα σχιζοφρενική αντίδραση 

σχιζοφρένεια: 

• µεταιχµιακή 

• λανθάνουσα 

• προψυχωσική 

• προδροµική 

• ψευδονευρωσική 

• ψευδοψυχοπαθητική 

σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Asperger (F84.5) 

σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας (F60.1) 

F22.- Χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές 
Περιλαµβάνονται  ποικίλες  διαταραχές,  στις  οποίες  οι  µακρόχρονες  παραληρητικές  ιδέες,  αποτελούν το 

µοναδικό ή το πιο εµφανές κλινικό χαρακτηριστικό και οι οποίες δεν µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

οργανικές, σχιζοφρενικές ή συναισθηµατικές. Οι παραληρητικές διαταραχές που έχουν διαρκέσει λιγότερο 

από µερικούς µήνες πρέπει να ταξινοµηθούν, τουλάχιστον προσωρινά, στο F23.-. 

F22.0 Παραληρητική διαταραχή 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη είτε µιας µόνης παραληρητικής ιδέας είτε µίας σειράς από 

σχετιζόµενες παραληρητικές ιδέες οι οποίες είναι συνήθως επίµονες και µερικές φορές διαρκούν διά βίου. Το 

περιεχόµενο της παραληρητικής ιδέας ή των παραληρητικών ιδεών ποικίλλει πολύ. Σαφείς και έµµονες 

ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές), σχιζοφρενικά συµπτώµατα όπως παραληρητικές ιδέες ελέγχου και 

έντονη άµβλυνση του συναισθήµατος, και σαφής ένδειξη εγκεφαλικής νόσου είναι όλα ασύµβατα µε αυτή τη 

διάγνωση. Ωστόσο, η παρουσία περιστασιακών ή εφήµερων ακουστικών ψευδαισθήσεων, ιδιαίτερα σε 

ηλικιωµένους ασθενείς, δεν αποκλείει αυτή τη διάγνωση, εφ’ όσον είναι τυπικά σχιζοφρενικές και αποτελούν 

ένα µικρό µόνο τµήµα της συνολικής κλινικής εικόνας. 

Παράνοια 

Παρανοειδής: 

• ψύχωση 

• κατάσταση 

Ευαίσθητη παραληρητική ιδέα αναφοράς [paranoia sensitiva] 

Παραφρένεια (όψιµη) 

Εξαιρ.:        παρανοειδής: 

• διαταραχή της προσωπικότητας (F60.0) 

• ψυχογενής ψύχωση (F23.3) 

• αντίδραση (F23.3) 

• σχιζοφρένεια (F20.0) 
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F22.8 Άλλες χρονίζουσες παραληρητικές διαταραχές 

∆ιαταραχές στις οποίες η παραληρητική ιδέα ή οι παραληρητικές ιδέες συνοδεύονται από επίµονες 

ακουστικές ψευδαισθήσεις (φωνές) ή από σχιζοφρενικά συµπτώµατα τα οποία δεν δικαιολογούν τη διάγνωση 

της σχιζοφρένειας (F20.-). 

Υποστροφική παρανοειδής κατάσταση 

Παραληρητική διαταραχή αυτοµοµφής [paranoia querulans] 

Παραληρητική  δυσµορφοφοβία 

F22.9 Χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή, µη καθορισµένη 

F23.- Οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές 
Μια ετερογενής οµάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση ψυχωσικών συµπτωµάτων 

όπως οι παραληρητικές ιδέες, οι ψευδαισθήσεις και οι διαταραχές αντίληψης, και από σοβαρή διαταραχή της 

συµπεριφοράς. Ως οξεία εγκατάσταση ορίζεται η βαθµιαία εξέλιξη µιας  σαφώς  παθολογικής  κλινικής 

εικόνας µέσα σε περίπου δύο εβδοµάδες ή λιγότερο. Γι’ αυτές τις διαταραχές δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής 

αιτιολογίας. Η αµηχανία και η σύγχυση είναι συνήθως παρούσες αλλά ο αποπροσανατολισµός σε χρόνο,  

τόπο και πρόσωπα δεν είναι επίµονος ή αρκετά σοβαρός, ώστε να δικαιολογήσει τη διάγνωση ενός 

παραληρήµατος [delirium] (F05.-). Πλήρης αποκατάσταση συνήθως επέρχεται µέσα σε µερικούς µήνες, 

συχνά µέσα σε µερικές εβδοµάδες ή ακόµη και ηµέρες. Αν η διαταραχή επιµείνει, θα χρειαστεί αλλαγή 

ταξινόµησης . Η διαταραχή µπορεί να σχετίζεται ή όχι µε οξύ στρες, οριζόµενο ως αγχογόνο γεγονός που 

προηγείται της εγκατάστασης κατά µία έως δύο εβδοµάδες. 

F23.0 Οξεία πολύµορφη ψυχωσική διαταραχή χωρίς συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

Μία οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες ή οι διαταραχές της 

αντίληψης είναι εµφανείς, αλλά ποικίλλουν σηµαντικά, µεταβαλλόµενες από ηµέρα σε ηµέρα ή ακόµη και 

από ώρα σε ώρα. Μία συναισθηµατική αναστάτωση, µε έντονα παροδικά αισθήµατα ευτυχίας ή έκστασης, ή 

άγχους και ευερεθιστότητας, είναι επίσης συχνά παρούσα. Αυτή η πολυµορφία και η αστάθεια είναι 

χαρακτηριστικά της συνολικής κλινικής εικόνας και οι ψυχωσικές εκδηλώσεις δε δικαιολογούν τη διάγνωση 

της  σχιζοφρένειας  (F20.-). Αυτές  οι διαταραχές  συνήθως έχουν  αιφνίδια έναρξη,  που εξελίσσεται  ταχέως 

µέσα σε λίγες ηµέρες, και συχνά παρουσιάζουν µία ταχεία αποκατάσταση, χωρίς επανεµφάνιση των 

συµπτωµάτων. Εάν τα συµπτώµατα επιµείνουν, η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε επίµονη παραληρητική 

διαταραχή (F22.-). 

Παραλήρηµα Bouffée χωρίς συµπτώµατα σχιζοφρένειας ή µη καθορισµένο 

Κυκλοειδής ψύχωση χωρίς συµπτώµατα σχιζοφρένειας ή µη καθορισµένη 

F23.1 Οξεία πολύµορφη ψυχωσική διαταραχή µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

Μια οξεία ψυχωσική διαταραχή, στην οποία υφίσταται µiα πολύµορφη και ασταθής κλινική εικόνα, όπως 

περιγράφεται στο F23.0. Ωστόσο, παρόλη την αστάθεια των συµπτωµάτων, κατά τον περισσότερο χρόνο 

υπάρχουν µερικά τυπικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας. Εάν τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα επιµείνουν η 

διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). 

Παραλήρηµα Bouffée µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

Κυκλοειδής ψύχωση µε συµπτώµατα σχιζοφρένειας 

F23.2 Οξεία σχιζοφρενικόµορφη ψυχωσική διαταραχή 

Οξεία ψυχωσική διαταραχή στην οποία τα ψυχωσικά συµπτώµατα είναι σχετικά σταθερά και δικαιολογούν τη 

διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-), αλλά έχουν διάρκεια µικρότερη του ενός µηνός περίπου. Οι πολύµορφες 

ασταθείς εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται στο F23.0, απουσιάζουν. Εάν τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα 

επιµείνουν, η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε σχιζοφρένεια (F20.-). 

Οξεία (αδιαφοροποίητη) σχιζοφρένεια 

Βραχεία σχιζοφρενικόµορφη: 

• ψύχωση 

• διαταραχή 

Ονειροφρένεια 

Σχιζοφρενική αντίδραση 

Εξαιρ.:        οργανική παραληρητική [σχιζοφρενικόµορφη] διαταραχή (F06.2) 

σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή ΜΚΑ (F20.8) 
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F23.3 Άλλες οξείες κυρίως παραληρητικές ψυχωσικές διαταραχές 

Οξείες ψυχωσικές διαταραχές, στις οποίες σχετικά σταθερές παραληρητικές  ιδέες  ή  ψευδαισθήσεις 

αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά δε δικαιολογούν τη διάγνωση σχιζοφρένειας (F20.-). Εάν οι 

παραληρητικές ιδέες επιµείνουν η διάγνωση πρέπει να αλλάξει σε χρονίζουσα παραληρητική διαταραχή (F22.-

). 

Παρανοειδής αντίδραση 

Ψυχογενής παρανοειδής ψύχωση 

F23.8 Άλλες οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές 

Οποιαδήποτε άλλη µη καθορισµένη οξεία ψυχωσική διαταραχή, για την οποία δεν υπάρχει ένδειξη οργανικής 

αιτιολογίας και η οποία δε δικαιολογεί την ταξινόµησή της στα F23.0-F23.3. 

F23.9 Οξεία και παροδική ψυχωσική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Βραχεία αντιδραστική ψύχωση ΜΚΑ 

Αντιδραστική ψύχωση 

F24 Επακτή παραληρητική διαταραχή 
Παραληρητική διαταραχή την οποία µοιράζονται δύο ή περισσότερα άτοµα µε στενούς συναισθηµατικούς 

δεσµούς. Μόνο ένα από αυτά υποφέρει από γνήσια ψυχωσική διαταραχή. Οι παραληρητικές ιδέες 

προκαλούνται-επάγονται στους άλλους και συνήθως εξαφανίζονται όταν τα άτοµα χωριστούν. 

Περιλαµβ.:   δυαδική ψύχωση 

επαγόµενη ή επινεµόµενη: 

• παρανοειδής διαταραχή 

• ψύχωση 

F25.- Σχιζοσυναισθηµατικές διαταραχές 
∆ιαταραχές κατά επεισόδια, στις οποίες προεξάρχουν τόσο τα συναισθηµατικά όσο και τα σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα, οι οποίες όµως δεν δικαιολογούν τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού 

ή µανιακού επεισοδίου. Άλλες καταστάσεις, στις οποίες τα συναισθηµατικά συµπτώµατα επιπροστίθενται σε 

προϋπάρχουσα σχιζοφρένεια, ή συνυπάρχουν ή εναλλάσσονται µε επίµονες παραληρητικές  διαταραχές 

άλλων τύπων, ταξινοµούνται στο F20-F29. Τα ασύµβατα προς το συναίσθηµα ψυχωσικά συµπτώµατα των 

συναισθηµατικών διαταραχών δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοσυναισθηµατικής διαταραχής. 

F25.0 Σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, µανιακού τύπου 

∆ιαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο σχιζοφρενικά όσο και µανιακά συµπτώµατα, έτσι ώστε το 

επεισόδιο να µη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του µανιακού επεισοδίου. Η 

κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται τόσο για το απλό σχιζοσυναισθηµατικό επεισόδιο µανιακού 

τύπου, όσο και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή, στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι 

σχιζοσυναισθηµατικού, µανιακού τύπου. 

Σχιζοσυναισθηµατική ψύχωση, µανιακού τύπου 

Σχιζοφρενικόµορφη ψύχωση, µανιακού τύπου 

F25.1 Σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, καταθλιπτικού τύπου 

∆ιαταραχή στην οποία προεξάρχουν τόσο τα σχιζοφρενικά όσο και τα καταθλιπτικά συµπτώµατα, έτσι ώστε 

το επεισόδιο να µη δικαιολογεί τη διάγνωση ούτε της σχιζοφρένειας ούτε του καταθλιπτικού επεισοδίου. Η 

κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται τόσο για το απλό σχιζοσυναισθηµατικό επεισόδιο καταθλιπτικού 

τύπου, όσο και για την υποτροπιάζουσα διαταραχή, στην οποία η πλειονότητα των επεισοδίων είναι 

σχιζοσυναισθηµατικού, καταθλιπτικού τύπου. 

Σχιζοσυναισθηµατική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου 

Σχιζοφρενικόµορφη ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου 

F25.2 Σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, µικτού τύπου 

Μικτή σχιζοφρενική και συναισθηµατική ψύχωση 

Κυκλική σχιζοφρένεια 

F25.8 Άλλες σχιζοσυναισθηµατικές διαταραχές 

F25.9 Σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Σχιζοσυναισθηµατική ψύχωση ΜΚΑ 
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Άλλες µη οργανικές ψυχωσικές διαταραχές 
Παραληρητικές ή ψευδαισθητικές διαταραχές που δε δικαιολογούν τη διάγνωση της σχιζοφρένειας (F20.-), 

των χρονιζουσών παραληρητικών διαταραχών (F22.-), των οξέων και παροδικών ψυχωσικών διαταραχών 

(F23.-), των ψυχωσικών τύπων µανιακού επεισοδίου (F30.2), ή του σοβαρού καταθλιπτικού επεισοδίου 

(F32.3). 

Περιλαµβ.:   χρόνια ψευδαισθητική ψύχωση 

F29 Μη καθορισµένη µη οργανική ψύχωση 

Περιλαµβ.:   ψύχωση ΜΚΑ 

Εξαιρ.:        οργανική ή συµπτωµατική ψύχωση ΜΚΑ (F09) 

ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F99) 

 

 
 

∆ιαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 
 

(F30-F39) 
Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει καταστάσεις στις οποίες η πρωταρχική διαταραχή είναι η µεταβολή του συναισθήµατος 

ή της διάθεσης προς την κατάθλιψη (µε ή χωρίς συνοδό άγχος) ή προς την ευφορία. Η µεταβολή της διάθεσης 

συνήθως συνοδεύεται από µεταβολή στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας. Τα περισσότερα από τα άλλα 

συµπτώµατα είτε είναι δευτεροπαθή της αλλαγής της διάθεσης και της δραστηριότητας, είτε κατανοούνται εύκολα 

στα πλαίσιά της. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές τείνουν να υποτροπιάζουν και η εγκατάσταση του κάθε 

ξεχωριστού επεισοδίου µπορεί συχνά να σχετίζεται µε αγχογόνα γεγονότα ή καταστάσεις. 

 

F30.- Μανιακό επεισόδιο 
Όλες οι υποδιαιρέσεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για µονήρες µανιακό 

επεισόδιο. Υποµανιακά ή µανιακά επεισόδια σε άτοµα που είχαν ένα ή περισσότερα προηγούµενα 

συναισθηµατικά επεισόδια (καταθλιπτικά, υποµανιακά, µανιακά ή µικτά) πρέπει να κωδικοποιούνται ως 

διπολική συναισθηµατική διαταραχή (F31.-). 

Περιλαµβ.:  διπολική διαταραχή, µονήρες µανιακό επεισόδιο 

F30.0 Υποµανία 

∆ιαταραχή χαρακτηρισµένη από επίµονη υπερθυµία, αυξηµένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα, και 

συνήθως εκσεσηµασµένο αίσθηµα ευεξίας και σωµατικής και ψυχικής αποδοτικότητας. Αυξηµένη 

κοινωνικότητα, οµιλητικότητα, υπερβολική οικειότητα, αυξηµένη σεξουαλική ενεργητικότητα και µειωµένη 

ανάγκη για ύπνο είναι συνήθως παρούσες, αλλά δε φτάνουν στο σηµείο να οδηγήσουν σε σοβαρή 

αποδιοργάνωση της εργασίας ή να καταλήξουν σε κοινωνική απόρριψη. Η ευερεθιστότητα, η έπαρση, και η 

άξεστη συµπεριφορά µπορεί να πάρουν τη θέση της πιο συχνής ευφορικής κοινωνικότητας. Οι διαταραχές 

της διάθεσης και της συµπεριφοράς δε συνοδεύονται από ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες. 

F30.1 Μανία χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Υπάρχει απρόσφορη προς τις καταστάσεις υπερθυµία, που µπορεί να ποικίλλει από την ανέµελη 

διαχυτικότητα έως τη σχεδόν ανεξέλεγκτη υπερδιέγερση. Η ευφορία συνοδεύεται από αυξηµένη 

ενεργητικότητα, που οδηγεί σε υπερδραστηριότητα, πιεστική ανάγκη για οµιλία, και µειωµένη ανάγκη για 

ύπνο. Υπάρχει δυσκολία διατήρησης και συχνά διάσπαση της προσοχής. Η αυτοεκτίµηση είναι συχνά 

διογκωµένη µε ιδέες µεγαλείου και υπερβολική αυτοπεποίθηση. Η απώλεια των φυσιολογικών κοινωνικών 

αναστολών µπορεί να καταλήξει σε συµπεριφορά απερίσκεπτη, παράτολµη ή ακατάλληλη για τις περιστάσεις 

και ξένη προς το χαρακτήρα του ατόµου. 

F30.2 Μανία µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

Επιπροσθέτως της κλινικής εικόνας που περιγράφεται στο  F30.1,  υπάρχουν  παραληρητικές ιδέες (συνήθως 

µεγαλείου) ή ψευδαισθήσεις (συνήθως φωνές που µιλούν απ’ ευθείας στον ασθενή). Η διέγερση, η 

υπερβολική κινητική δραστηριότητα και η ιδεοφυγή µπορεί να γίνουν τόσο ακραίες, ώστε η κανονική 

επικοινωνία µε τον ασθενή να καταστεί αδύνατη. 

Μανία µε ψυχωσικά συµπτώµατα ασύµβατα µε το συναίσθηµα του ατόµου 

Μανία µε ψυχωσικά συµπτώµατα συµβατά µε το συναίσθηµα του ατόµου 

Μανιακή εµβροντησία 

F30.8 Άλλα µανιακά επεισόδια 

F28 
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F30.9 Μανιακό επεισόδιο, µη καθορισµένο 

Μανία ΜΚΑ 

F31.- ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή 
∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από δύο ή περισσότερα επεισόδια στα οποία η διάθεση και τα επίπεδα της 

δραστηριότητας του ασθενούς είναι σηµαντικά διαταραγµένα. Σε µερικές περιπτώσεις η διαταραχή αυτή 

συνίσταται σε υπερθυµία και αυξηµένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα (υποµανία ή µανία), ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις συνίσταται σε πτώση της διάθεσης και µειωµένη ενεργητικότητα και δραστηριότητα 

(κατάθλιψη). Επαναλαµβανόµενα επεισόδια υποµανίας ή µανίας µόνον ταξινοµούνται ως διπολικά. 

Περιλαµβ.: µανιοκαταθλιπτική: 

• νόσος 

• ψύχωση 

• αντίδραση 

Εξαιρ.: διπολική διαταραχή, µε µονήρες µανιακό επεισόδιο (F30.-) 

κυκλοθυµία (F34.0) 

F31.0 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο υποµανιακό 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος υποµανιακός (F30.0), µε τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηµατικό επεισόδιο 

(υποµανιακό, µανιακό, καταθλιπτικό ή µικτό) κατά το παρελθόν. 

F31.1 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο µανιακό χωρίς ψυχωσικά 

συµπτώµατα 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος µανιακός, χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα (F30.1), µε τουλάχιστον άλλο 

 ένα συναισθηµατικό επεισόδιο (υποµανιακό, µανιακό, καταθλιπτικό ή µικτό) κατά το παρελθόν. 

F31.2 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο µανιακό µε ψυχωσικά 

συµπτώµατα 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος µανιακός, µε ψυχωσικά συµπτώµατα (F30.2), µε τουλάχιστον άλλο ένα 

συναισθηµατικό επεισόδιο (υποµανιακό, µανιακό, καταθλιπτικό ή µικτό) κατά το παρελθόν. 

F31.3 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιας ή µέτριας κατάθλιψης 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο είτε ήπιας είτε µέτριας 

βαρύτητας (βλέπε F32.0 ή F32.1), µε τουλάχιστον ένα διαγνωσµένο υποµανιακό, µανιακό ή µικτό 

συναισθηµατικό επεισόδιο κατά το παρελθόν. 

F31.4 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης χωρίς 

ψυχωσικά συµπτώµατα 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά 

συµπτώµατα (F32.2), µε τουλάχιστον ένα διαγνωσµένο υποµανιακό, µανιακό ή µικτό συναισθηµατικό 

επεισόδιο κατά το παρελθόν. 

F31.5 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαριάς κατάθλιψης µε ψυχωσικά 

συµπτώµατα 

Ο ασθενής είναι επί του παρόντος καταθλιπτικός, όπως σε βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο µε ψυχωσικά 

συµπτώµατα (F32.3), και είχε τουλάχιστον ένα διαγνωσµένο υποµανιακό, µανιακό ή µικτό συναισθηµατικό 

επεισόδιο κατά το παρελθόν. 

F31.6 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, παρόν επεισόδιο µικτό 

Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα διαγνωσµένο υποµανιακό, µανιακό, καταθλιπτικό ή µικτό συναισθηµατικό 

επεισόδιο κατά το παρελθόν, και τώρα εκδηλώνει είτε ένα συνδυασµό είτε µία ταχεία εναλλαγή µανιακών και 

καταθλιπτικών  συµπτωµάτων. 

Εξαιρ.: µονήρες µικτό συναισθηµατικό επεισόδιο (F38.0) 

F31.7 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση 

Ο ασθενής είχε τουλάχιστον ένα αυθεντικό υποµανιακό, µανιακό ή µικτό συναισθηµατικό επεισόδιο κατά το 

παρελθόν και επιπροσθέτως τουλάχιστον άλλο ένα συναισθηµατικό επεισόδιο (υποµανιακό, µανιακό, 

καταθλιπτικό ή µικτό), αλλά τώρα δεν πάσχει από κάποια σηµαντική διαταραχή της διάθεσης, ούτε έπασχε 

εδώ και αρκετούς µήνες. Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθούν οι περίοδοι ύφεσης κατά τη διάρκεια  

προφυλακτικής θεραπείας. 

F31.8 Άλλες διπολικές συναισθηµατικές διαταραχές 

∆ιπολική διαταραχή ΙΙ 

Υποτροπιάζοντα µανιακά επεισόδια ΜΚΑ 
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F31.9 ∆ιπολική συναισθηµατική διαταραχή, µη καθορισµένη 

F32.- Καταθλιπτικό επεισόδιο 
Στα τυπικά ήπια (F32.0), τα µέτριας βαρύτητας (F32.1) ή τα βαριά καταθλιπτικά επεισόδια (F32.2 και F32.3) 

ο ασθενής πάσχει από καταθλιπτικό συναίσθηµα, µείωση της ενεργητικότητας και περιορισµό της 

δραστηριότητας. Η ικανότητα για ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση ελαττώνονται. Συνήθως 

υπάρχει σηµαντική κόπωση ακόµα και µετά από ελάχιστη προσπάθεια. Ο ύπνος είναι συχνά διαταραγµένος 

και η όρεξη ελαττωµένη. Η αυτοεκτίµηση και η αυτοπεποίθηση είναι σχεδόν πάντοτε µειωµένες και, ακόµη 

και στην ήπια µορφή, µερικές ιδέες αυτοµοµφής και αναξιότητας είναι συχνά παρούσες. Η πτώση της 

διάθεσης µεταβάλεται λίγο από ηµέρα σε ηµέρα, δεν ανταποκρίνεται προς τις περιστάσεις και µπορεί να 

συνοδεύεται από τα αποκαλούµενα ως «σωµατικά» συµπτώµατα, όπως είναι η απώλεια του ενδιαφέροντος 

και των ευχάριστων συναισθηµάτων, η πρώιµη έγερση, η επιδείνωση της κατάθλιψης τις πρωινές ώρες, η 

σηµαντική ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση, η απώλεια όρεξης, η απώλεια βάρους και η απώλεια της 

σεξουαλικής επιθυµίας (libido). Ανάλογα µε τον αριθµό και τη βαρύτητα των συµπτωµάτων, ένα 

καταθλιπτικό επεισόδιο µπορεί να προσδιοριστεί ως ήπιο, µέτριας βαρύτητας ή βαρύ. 

Περιλαµβ.:  µονήρη επεισόδια: 

• καταθλιπτικής αντίδρασης 

• ψυχογενούς κατάθλιψης 

• αντιδραστικής κατάθλιψης (F32.0, F32.1, F32.2) 

Εξαιρ.: διαταραχή της προσαρµογής (F43.2) 

καταθλιπτικό επεισόδιο σχετιζόµενο µε διαταραχές συµπεριφοράς (F91.-, F92.0) 

υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (F33.-) 

F32.0 Ήπιο καταθλιπτικό επεισόδιο 

∆ύο ή τρία από τα παραπάνω συµπτώµατα είναι συνήθως παρόντα. Ο ασθενής συνήθως ενοχλείται από αυτά 

αλλά εξακολουθεί να µπορεί να εκτελεί τις περισσότερες από τις δραστηριότητές του. 

F32.1 Μέτριας βαρύτητας καταθλιπτικό επεισόδιο 
Τέσσερα ή περισσότερα από τα παραπάνω συµπτώµατα είναι συνήθως παρόντα και ο ασθενής πιθανόν  

να δυσκολεύεται σηµαντικά στην εκτέλεση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του. 

F32.2 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Ένα επεισόδιο κατάθλιψης στο οποίο πολλά από τα παραπάνω συµπτώµατα είναι εµφανή και ενοχλητικά. 

Κυριαρχεί συνήθως η απώλεια της αυτοεκτίµησης και ιδέες αναξιότητας ή ενοχής. Αυτοκτονικές σκέψεις και 

πράξεις είναι συχνές και ένας αριθµός «σωµατικών» συµπτωµάτων είναι συνήθως παρόντα. 

Μονήρες επεισόδιο αγχώδους κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Μονήρες επεισόδιο µείζονος κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Μονήρες επεισόδιο ζωτικής κατάθλιψης χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

F32.3 Βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

Ένα βαρύ επεισόδιο κατάθλιψης όπως περιγράφεται στο F32.2, αλλά µε την παρουσία ψευδαισθήσεων, 

παραληρητικών ιδεών, ψυχοκινητικής επιβράδυνσης ή εµβροντησίας τόσο σοβαρό ώστε οι συνηθισµένες 

κοινωνικές δραστηριότητες να είναι αδύνατες. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς από 

αυτοκτονία, αφυδάτωση ή ασιτία. Οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες µπορεί να είναι ή συµβατές 

όχι µε το συναίσθηµα του ασθενούς. 

Μονήρη επεισόδια: 

• µείζονος κατάθλιψης µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

• ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης 

• ψυχωσικής κατάθλιψης 

• αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης 

F32.8 Άλλα καταθλιπτικά επεισόδια 

Άτυπη κατάθλιψη 

Μονήρη επεισόδια «συγκεκαλυµµένης» κατάθλιψης ΜΚΑ 

F32.9 Καταθλιπτικό επεισόδιο, µη καθορισµένο 

Κατάθλιψη ΜΚΑ 

Καταθλιπτική διαταραχή ΜΚΑ 
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F33.- Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή 
∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενα επεισόδια κατάθλιψης (F32.-), χωρίς ιστορικό 

ανεξάρτητων επεισοδίων υπερθυµίας και υπερδραστηριότητας (µανία). Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν 

σύντοµα επεισόδια ήπιας υπερθυµίας και υπερδραστηριότητας (υποµανία) αµέσως µετά από ένα 

καταθλιπτικό επεισόδιο,  που επισπεύδονται µερικές φορές από την αντικαταθλιπτική αγωγή.  Οι πιο  βαριές 

µορφές της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.2 και F33.3) έχουν πολλά κοινά σηµεία µε 

παλαιότερες έννοιες όπως η µανιοκαταθλιπτική ψύχωση, η µελαγχολία, η ζωτική κατάθλιψη και η ενδογενής 

κατάθλιψη. Το πρώτο επεισόδιο µπορεί να συµβεί σε οποιαδήποτε ηλικία από την παιδική ως τη γεροντική, η 

εγκατάστασή του µπορεί να είναι οξεία ή σταδιακή και η διάρκειά του ποικίλλει από µερικές εβδοµάδες έως 

αρκετούς µήνες. Ο κίνδυνος ένας ασθενής µε υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή να εµφανίσει ένα 

επεισόδιο µανίας ποτέ δεν εκλείπει εντελώς, όσα καταθλιπτικά επεισόδια και αν έχει βιώσει στο παρελθόν.  

Αν όντως συµβεί ένα τέτοιο επεισόδιο, η διάγνωση θα πρέπει να αλλάξει σε διπολική συναισθηµατική 

διαταραχή (F31.-). 

Περιλαµβ.:  υποτροπιάζοντα επεισόδια (F33.0 ή F33.1): 

• καταθλιπτικής αντίδρασης 

• ψυχογενούς κατάθλιψης 

• αντιδραστικής κατάθλιψης 

εποχική καταθλιπτική διαταραχή 

Εξαιρ.:        υποτροπιάζοντα σύντοµα καταθλιπτικά επεισόδια (F38.1) 

F33.0 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο ήπιο 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενα επεισόδια κατάθλιψης, µε το παρόν επεισόδιο να είναι 

ήπιο (βλέπε F32.0) και χωρίς ιστορικό µανίας. 

F33.1 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο µέτριας βαρύτητας 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενα επεισόδια κατάθλιψης, µε το παρόν επεισόδιο να είναι 

µέτριας βαρύτητας (βλέπε F32.1) και χωρίς ιστορικό µανίας. 

F33.2 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ, χωρίς ψυχωσικά 

συµπτώµατα 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενα επεισόδια κατάθλιψης, µε το παρόν επεισόδιο να είναι 

βαρύ, χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα (βλέπε F32.2) και χωρίς ιστορικό µανίας. 

Ενδογενής κατάθλιψη χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου, χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Μείζων κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα, χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

Ζωτική κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα, χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα 

F33.3 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, παρόν επεισόδιο βαρύ, µε ψυχωσικά 

συµπτώµατα 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενα επεισόδια κατάθλιψης, µε το παρόν επεισόδιο να είναι 

βαρύ, µε ψυχωσικά συµπτώµατα (βλέπε F32.3), χωρίς προηγούµενα επεισόδια µανίας. 

Ενδογενής κατάθλιψη µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση, καταθλιπτικού τύπου, µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

Υποτροπιάζοντα βαριά επεισόδια: 

• µείζονος κατάθλιψης µε ψυχωσικά συµπτώµατα 

• ψυχογενούς καταθλιπτικής ψύχωσης 

• ψυχωσικής κατάθλιψης 

• αντιδραστικής καταθλιπτικής ψύχωσης 

F33.4 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, σε ύφεση κατά την παρούσα φάση 

Ο  ασθενής  είχε  δύο  ή  περισσότερα  καταθλιπτικά  επεισόδια  όπως  αυτά  περιγράφονται  στους κωδικούς 

F33.0-F33.3, κατά το παρελθόν, αλλά εδώ και αρκετούς µήνες δεν παρουσιάζει συµπτώµατα κατάθλιψης. 

F33.8 Άλλες υποτροπιάζουσες καταθλιπτικές διαταραχές 

F33.9 Υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Μονοπολική κατάθλιψη ΜΚΑ 
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F34.- Επίµονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 
Επίµονες και συνήθως κυµαινόµενες διαταραχές της διάθεσης, στις οποίες τα περισσότερα ξεχωριστά 

επεισόδια δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να χαρακτηριστούν ως υποµανιακά ή ήπια καταθλιπτικά. Επειδή 

διαρκούν πολλά χρόνια, και µερικές φορές για το µεγαλύτερο µέρος της ενήλικης ζωής του ασθενούς, 

συνεπάγονται σηµαντική δυσφορία και ανικανότητα για τον ασθενή. Σε µερικές περιπτώσεις, τα 

υποτροπιάζοντα ή µονήρη µανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια µπορεί να επικάθονται σε επίµονη 

συναισθηµατική διαταραχή. 

F34.0 Κυκλοθυµία 

Μια επίµονη αστάθεια της διάθεσης, που αφορά πολλές περιόδους κατάθλιψης και ήπιας υπερθυµίας 

(υποµανίας), χωρίς καµία από αυτές να είναι αρκετά σοβαρή ή παρατεταµένη ώστε να δικαιολογεί τη 

διάγνωση της διπολικής συναισθηµατικής διαταραχής, (F31.-) ή της υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής 

διαταραχής (F33.-). Η διαταραχή αυτή απαντάται συχνά σε συγγενείς ασθενών µε διπολική συναισθηµατική 

διαταραχή. Μερικοί ασθενείς µε κυκλοθυµία εµφανίζουν τελικά διπολική συναισθηµατική διαταραχή. 

Συναισθηµατική διαταραχή της προσωπικότητας 

Κυκλοειδής προσωπικότητα 

Κυκλοθυµική προσωπικότητα 

F34.1 ∆υσθυµία 

Χρόνια κατάθλιψη που αφορά τη διάθεση, διαρκεί για αρκετά χρόνια τουλάχιστον και δεν είναι αρκετά 

σοβαρή, ή τα ξεχωριστά επεισόδιά της δεν έχουν επαρκή διάρκεια, ώστε να δικαιολογείται η διάγνωση της 

βαριάς, µέτριας ή ήπιας υποτροπιάζουσας καταθλιπτικής διαταραχής (F33.-). 

Επίµονη αγχώδης κατάθλιψη 

Καταθλιπτική: 

• νεύρωση 

• διαταραχή της προσωπικότητας 

Νευρωσική κατάθλιψη 

Εξαιρ.:         αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή µη επίµονη) (F41.2) 

F34.8 Άλλες επίµονες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 

F34.9 Επίµονη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηµατική], µη καθορισµένη 

F38.- Άλλες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 
Οποιεσδήποτε άλλες διαταραχές που δε δικαιολογούν ταξινόµηση στα F30-F34, διότι δεν είναι επαρκούς 

βαρύτητας ή διάρκειας. 

F38.0 Άλλες µονήρεις διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 

Μικτό επεισόδιο συναισθηµατικών διαταραχών 

F38.1 Άλλες υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 

Υποτροπιάζοντα βραχέα καταθλιπτικά επεισόδια 

F38.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] 

F39 Μη καθορισµένη διαταραχή της διάθεσης [συναισθηµατική] 

Περιλαµβ.:  συναισθηµατική ψύχωση ΜΚΑ 

 

 

 

 

Νευρωσικές, συνδεόµενες µε το stress και σωµατόµορφες 

διαταραχές 
 

(F40-F48) 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που σχετίζονται µε διαταραχές της διαγωγής (F91.-, F92.8) 
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F40.- Φοβικές διαταραχές 
Οµάδα διαταραχών στις οποίες το άγχος προκαλείται µόνο, ή κυρίως, από ορισµένες σαφώς καθορισµένες 

καταστάσεις οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες κατά το χρόνο που εκλύεται το άγχος. Σαν αποτέλεσµα, ο 

ασθενής χαρακτηριστικά αποφεύγει αυτές τις καταστάσεις ή τις υποµένει µε τρόµο. Η ανησυχία του  

ασθενούς µπορεί να εστιάζει σε µεµονωµένα συµπτώµατα, όπως είναι το αίσθηµα παλµών ή το αίσθηµα 

λιποθυµίας, και συχνά σχετίζεται µε δευτερογενείς φόβους θανάτου, απώλειας του ελέγχου ή παραφροσύνης. 

Η ιδέα και µόνο της πιθανής εισόδου στη φοβική κατάσταση προκαλεί συνήθως άγχος αναµονής. Το φοβικό 

άγχος και η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχουν. Το κατά πόσον χρειάζονται δύο ξεχωριστές διαγνώσεις, φοβικό 

άγχος και καταθλιπτικό επεισόδιο, ή µόνο µία, καθορίζεται από τη χρονική εξέλιξη των δύο αυτών 

καταστάσεων και από τις θεραπευτικές επιλογές κατά το χρόνο επίσκεψης στον ειδικό. 

F40.0- Αγοραφοβία 

Μια αρκετά καλά καθορισµένη οµάδα φοβιών που περιλαµβάνει τον φόβο εξόδου από την οικία, εισόδου σε 

καταστήµατα, σε πολυπληθείς και δηµόσιους χώρους, ή µετακίνησης του ατόµου µόνου του µέσα σε τρένα, 

λεωφορεία ή αεροπλάνα. Η διαταραχή πανικού αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό τόσο των παρόντων  όσο 

και των παρελθόντων επεισοδίων. Καταθλιπτικά και ψυχαναγκαστικά συµπτώµατα και κοινωνικές φοβίες 

είναι επίσης συχνά ως συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια αποφυγής της φοβικής κατάστασης 

συχνά προεξάρχει, και µερικοί αγοραφοβικοί βιώνουν λιγότερο άγχος επειδή κατορθώνουν να αποφύγουν τις 

φοβικές τους καταστάσεις. 

   F40.00 Χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού 

F40.01 Με διαταραχή πανικού 

F40.1 Κοινωνικές φοβίες 

Φόβος εξεταστικής παρατήρησης από άλλα άτοµα που οδηγεί σε αποφυγή κοινωνικών επαφών.  Οι  πιο 

συχνές κοινωνικές φοβίες συνήθως συνδέονται µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και φόβο της κριτικής από τους 

άλλους. Μπορεί να εµφανίζονται ως παράπονα για ερυθρότητα του προσώπου, τρόµο των χειρών, ναυτία, ή 

έπειξη προς ούρηση, µε τον ασθενή µερικές φορές να είναι πεπεισµένος ότι µία από τις δευτερογενείς αυτές 

εκδηλώσεις του άγχους του είναι το κύριο πρόβληµα. Τα συµπτώµατα µπορεί να εξελιχθούν σε κρίσεις 

πανικού. 

Ανθρωποφοβία 

Κοινωνική νεύρωση 

F40.2 Ειδικές (µεµονωµένες) φοβίες 

Φοβίες που περιορίζονται σε πολύ ειδικές καταστάσεις, όπως η προσέγγιση σε ορισµένα ζώα, τα ύψη, οι 

κεραυνοί, το σκότος, η πτήση, οι κλειστοί χώροι, η ούρηση ή η αφόδευση σε δηµόσιες τουαλέτες, η 

κατανάλωση ορισµένων τροφών, η επίσκεψη στον οδοντίατρο, ή η θέα αίµατος ή τραύµατος. Αν και η 

κατάσταση που πυροδοτεί τη φοβία είναι απόλυτα συγκεκριµένη, η επαφή µε αυτή µπορεί να προκαλέσει 

πανικό, όπως στην αγοραφοβία ή στην κοινωνική φοβία. 

Ακροφοβία 

Απλή φοβία 

Κλειστοφοβία 

Ζωοφοβία 

Εξαιρ.:        δυσµορφοφοβία (µη παραισθητική) (F45.2) 

νοσοφοβία (F45.2) 

F40.8 Άλλες διαταραχές φοβικού άγχους 

F40.9 ∆ιαταραχή φοβικού άγχους, µη καθορισµένη 

Φοβία ΜΚΑ 

Φοβική κατάσταση ΜΚΑ 

F41.- Άλλες αγχώδεις διαταραχές 
∆ιαταραχές στις οποίες η εκδήλωση άγχους είναι το κύριο σύµπτωµα και δεν περιορίζεται σε κάποια 

συγκεκριµένη περιβαλλοντική κατάσταση. Καταθλιπτικά και ιδεοληπτικά συµπτώµατα, ακόµη και µερικά 

στοιχεία φοβικού άγχους, µπορεί επίσης να υπάρχουν, µε την προϋπόθεση ότι είναι σαφώς δευτερογενή ή 

λιγότερο σοβαρά. 
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F41.0 ∆ιαταραχή πανικού [επεισοδιακό παροξυσµικό άγχος] 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι επαναλαµβανόµενες κρίσεις σοβαρού άγχους (πανικού), οι οποίες δεν 

περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση ή συνδυασµό περιστάσεων και ως εκ τούτου είναι 

απρόβλεπτες. Όπως και µε τις άλλες αγχώδεις διαταραχές, τα κύρια συµπτώµατα περιλαµβάνουν αιφνίδια 

εγκατάσταση αισθήµατος παλµών, θωρακικού άλγους, αισθήµατος πνιγµού, ζάλης και αισθήµατος 

αποξένωσης (αποπροσωποποίηση και αποπραγµατοποίηση). Υπάρχει συχνά δευτερογενής φόβος θανάτου, 

απώλειας του ελέγχου ή παραφροσύνης. ∆ιαταραχή πανικού δεν πρέπει να τίθεται ως η κύρια διάγνωση αν ο 

ασθενής πάσχει από µια καταθλιπτική διαταραχή κατά το χρόνο έναρξης των κρίσεων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι κρίσεις πανικού είναι µάλλον δευτερογενείς της κατάθλιψης. 

Προσβολή πανικού 

Κατάσταση πανικού 

Εξαιρ.: διαταραχή πανικού µε αγοραφοβία (F40.01) 

F41.1 Γενικευµένη αγχώδης διαταραχή 

Άγχος που είναι γενικευµένο και επίµονο αλλά δεν περιορίζεται ούτε επικρατεί ισχυρά σε κάποια ιδιαίτερη 

περιβαλλοντική περίσταση. Τα κυρίαρχα συµπτώµατα ποικίλλουν αλλά περιλαµβάνουν παράπονα για 

επίµονη νευρικότητα, τρόµο, µυϊκές τάσεις, εφίδρωση, αίσθηµα παλµών, ζάλη και επιγαστρική δυσφορία. 

Συχνά εκφράζονται φόβοι ότι ο ασθενής ή κάποιος συγγενής του σύντοµα θα νοσήσει ή θα πάθει κάποιο 

ατύχηµα. 

Αγχώδης νεύρωση 

Αγχώδης αντίδραση 

Αγχώδης κατάσταση 

Εξαιρ.: νευρασθένεια (F48.0) 

F41.2 Μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή 

Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν συµπτώµατα τόσο του άγχους, όσο και της 

κατάθλιψης, χωρίς κανένα από αυτά να κυριαρχεί σαφώς, και χωρίς κανένας από τους δύο τύπους 

συµπτωµάτων να προεξάρχει στο βαθµό που να δικαιολογήσουν επιµέρους διαγνώσεις. Όταν υπάρχουν τόσο 

συµπτώµατα άγχους όσο και κατάθλιψης τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να δικαιολογήσουν ξεχωριστές 

διαγνώσεις, τότε θα πρέπει να καταγράφονται και οι δύο διαγνώσεις και αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείται. 

Αγχώδης κατάθλιψη (ήπια ή µη επίµονη) 

F41.3 Άλλες µικτές αγχώδεις διαταραχές 

Συµπτώµατα άγχους ανάµικτα µε χαρακτηριστικά άλλων διαταραχών των F42-F48. Κανένας τύπος 

συµπτωµάτων δεν είναι αρκετά σοβαρός ώστε να δικαιολογήσει ξεχωριστή διάγνωση. 

F41.8 Άλλες καθορισµένες αγχώδεις διαταραχές 

Αγχώδης υστερία 

F41.9 Αγχώδης διαταραχή, µη καθορισµένη 

Άγχος ΜΚΑ 

F42.- Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι οι επαναλαµβανόµενες ιδεοληψίες ή οι ψυχαναγκαστικές πράξεις.  

Ο όρος ιδεοληψία περιλαµβάνει ιδέες, εικόνες, ή παρορµήσεις που εισέρχονται στη σκέψη του ασθενούς  

ξανά και ξανά µε στερεότυπο τρόπο. Είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες και ο ασθενής συχνά προσπαθεί, 

ανεπιτυχώς, να τις αποφύγει. Ωστόσο, αναγνωρίζονται ως δικές του σκέψεις, παρόλο που είναι ακούσιες και 

απεχθείς. 

Οι ψυχαναγκαστικές πράξεις ή τελετουργίες είναι στερεότυπες συµπεριφορές που επαναλαµβάνονται ξανά 

και ξανά. ∆εν είναι ευχάριστες, ούτε καταλήγουν στην επίτευξη κάποιου ωφέλιµου αποτελέσµατος. 

Λειτουργία τους είναι η πρόληψη κάποιου αντικειµενικά απίθανου γεγονότος, που συχνά αφορά  σε βλάβη  

του ασθενούς  ή προκαλείται  από  τον  ασθενή,  και το  οποίο  ο  ασθενής φοβάται  ότι θα µπορούσε να 

συµβεί. Συνήθως ο ασθενής αναγνωρίζει ότι αυτή η συµπεριφορά του δεν έχει νόηµα ούτε αποτέλεσµα και 

επιχειρεί κατ’ επανάληψη να αντισταθεί. Σχεδόν πάντοτε υπάρχει άγχος. Αν οι ψυχαναγκαστικές πράξεις 

κατασταλούν, το άγχος επιδεινώνεται σηµαντικά. 

Περιλαµβ.:  καταναγκαστική νεύρωση 

ιδεοληπτική νεύρωση 

Εξαιρ.: ψυχαναγκαστική προσωπικότητα (διαταραχή) (F60.5) 
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F42.0 ∆ιαταραχή µε προεξάρχουσες ιδεοληπτικές σκέψεις ή ιδεοµηρυκασµούς 

Αυτά τα συµπτώµατα παίρνουν τη µορφή ιδεών, νοητικών εικόνων ή παρορµήσεων για την τέλεση µιας 

πράξης, οι οποίες είναι σχεδόν πάντοτε δυσάρεστες για το άτοµο. Μερικές φορές οι ιδέες αφορούν την 

ατέρµονη εξέταση µη σταθµισµένων εναλλακτικών λύσεων για διάφορα θέµατα και συνδέονται µε µια 

ανικανότητα λήψης τετριµµένων αλλά αναγκαίων αποφάσεων της καθηµερινότητας. Η σχέση µεταξύ 

ιδεοµηρυκασµών και της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα στενή. Η διάγνωση της ιδεοψυχαναγκαστικής 

διαταραχής θα πρέπει να προτιµάται µόνον εφόσον οι ιδεοµηρυκασµοί εµφανίζονται ή επιµένουν χωρίς την 

ύπαρξη κάποιου καταθλιπτικού επεισοδίου. 

F42.1 ∆ιαταραχή µε προεξάρχουσες ψυχαναγκαστικές πράξεις [ιδεοληπτικές τελετουργίες] 

Η πλειονότητα των ψυχαναγκαστικών πράξεων αφορούν την καθαριότητα (ιδιαίτερα το πλύσιµο των χεριών), 

τους επαναλαµβανόµενους ελέγχους προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση 

βρίσκεται υπό έλεγχο, ή την τάξη και το συγύρισµα. Το υπόβαθρο αυτής της εµφανούς συµπεριφοράς είναι 

συνήθως ένας φόβος κινδύνου µήπως πάθει κάτι ο ασθενής ή µήπως προκαλέσει ο ίδιος κάποιο κακό, ενώ η 

τελετουργία είναι µια αναποτελεσµατική ή συµβολική προσπάθεια αποφυγής αυτού του κινδύνου. 

F42.2 ∆ιαταραχή µε µικτές ιδεοληπτικές σκέψεις και ψυχαναγκαστικές πράξεις 

F42.8 Άλλες ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές 

F42.9 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, µη καθορισµένη 

F43.- Αντίδραση σε έντονο stress και διαταραχές προσαρµογής 
Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τις άλλες στο ότι περιλαµβάνει διαταραχές που µπορούν να καθοριστούν µε 

βάση όχι µόνο τα συµπτώµατα και την πορεία τους αλλά και από την ύπαρξη ενός ή δύο από τους εξής 

αιτιολογικούς παράγοντες: ενός εξαιρετικά στρεσογόνου γεγονότος ζωής που προκαλεί µια οξεία αντίδραση 

στρες, ή µιας σηµαντικής αλλαγής της ζωής που οδηγεί σε συνεχείς δυσάρεστες περιστάσεις, οι οποίες 

καταλήγουν σε διαταραχή προσαρµογής. Αν και λιγότερα σοβαρά ψυχοκοινωνικά στρες («γεγονότα ζωής») 

µπορεί να επισπεύσουν την εγκατάσταση ή να συµβάλλουν στην εµφάνιση µεγάλου εύρους άλλων 

διαταραχών του κεφαλαίου αυτού, η αιτιολογική τους σηµασία δεν είναι πάντα σαφής. Σε κάθε περίπτωση 

εξαρτάται από την ατοµική, συχνά ιδιοσυγκρασιακή, ευπάθεια, δηλ. τα γεγονότα ζωής δεν είναι ούτε 

αναγκαία ούτε ικανά να εξηγήσουν την εκδήλωση και τη µορφή της διαταραχής. Αντίθετα, οι διαταραχές που 

περιλαµβάνονται εδώ, θεωρείται ότι προκύπτουν πάντοτε ως άµεση συνέπεια ενός οξέος σοβαρού στρες ή 

µιας συνεχιζόµενης τραυµατικής εµπειρίας. Τα στρεσογόνα γεγονότα ή οι διαρκείς δυσάρεστες περιστάσεις 

είναι οι κύριοι και υψίστης σηµασίας αιτιολογικοί παράγοντες, χωρίς την επίδραση των οποίων η διαταραχή 

δεν θα συνέβαινε. Συνεπώς οι διαταραχές αυτού του τµήµατος µπορούν να θεωρηθούν ως 

δυσπροσαρµοστικές ανταποκρίσεις σε σοβαρό ή συνεχές στρες, διότι παρεµβαίνουν στους φυσιολογικούς 

µηχανισµούς επιτυχούς αντιµετώπισης των γεγονότων και οδηγούν σε προβλήµατα κοινωνικής 

λειτουργικότητας. 

F43.0 Οξεία αντίδραση σε stress 

Παροδική διαταραχή που παρουσιάζεται σε ένα άτοµο χωρίς κάποια άλλη εµφανή ψυχική διαταραχή, ως 

απάντηση σε υπερβολικό σωµατικό και ψυχικό stress και η οποία συνήθως παρέρχεται µέσα σε ώρες ή 

ηµέρες. Η ατοµική ευπάθεια και η ικανότητα αντιµετώπισης των γεγονότων παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

εµφάνιση και τη βαρύτητα της οξείας αντίδρασης στο στρες. Τα συµπτώµατα δείχνουν τυπικά µία µικτή και 

µεταβαλλόµενη εικόνα και περιλαµβάνουν ένα αρχικό στάδιο «ζάλης» µε κάποιο περιορισµό του πεδίου της 

συνείδησης και της προσοχής, αδυναµία κατανόησης ερεθισµάτων, και απώλεια προσανατολισµού. Η 

κατάσταση αυτή µπορεί να ακολουθείται είτε από περαιτέρω απόσυρση από τις περιβάλλουσες καταστάσεις 

(που µπορεί να φθάσει µέχρι και σε αποσυνδετική εµβροντησία - F44.2), είτε από έντονη κινητική ανησυχία 

και υπερδραστηριότητα (αντίδραση φυγής). Συχνά υπάρχουν σηµεία πανικού από το αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα (ταχυκαρδία, ιδρώτες, εξάψεις). Τα συµπτώµατα αυτά εµφανίζονται συνήθως µέσα σε λεπτά από 

την επίδραση του ψυχοπιεστικού ερεθίσµατος και εξαφανίζονται µέσα σε δύο έως τρεις ηµέρες (συχνά µέσα 

σε ώρες). Μπορεί να υπάρχει µερική ή πλήρης αµνησία (F44.0) για το επεισόδιο. Εάν τα συµπτώµατα 

επιµείνουν, πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή της διάγνωσης. 

Οξεία: 

• κρίση πανικού 

• αντίδραση στο στρες (stress) 

Κόπωση µάχης 

Κατάσταση κρίσης 

Οξύ ψυχικό σοκ 
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F43.1 Μετατραυµατική αγχώδης διαταραχή [stress disorder] 

Εµφανίζεται ως µια καθυστερηµένη και παρατεταµένη αντίδραση σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ή κατάσταση 

(βραχείας ή µακράς διάρκειας) που έχει µια εξαιρετικά απειλητική ή καταστροφική φύση, η οποία µπορεί να 

προκαλέσει σηµαντική ενόχληση σε σχεδόν οποιοδήποτε άτοµο. Προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (π.χ. ψυχαναγκαστικός, ασθενικός) ή προηγούµενο ιστορικό 

νευρωσικής διαταραχής, µπορούν να ελαττώσουν τον ουδό ανάπτυξης του συνδρόµου ή να επιδεινώσουν την 

πορεία του. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι ούτε αναγκαίοι ούτε ικανοί για την εξήγηση της εκδήλωσης της 

διαταραχής. Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν επεισόδια όπου ο ασθενής αναβιώνει κατ’ επανάληψη 

το ψυχοτραυµατικό γεγονός µε τη µορφή παρέµβλητων αναµνήσεων («flashbacks»), ονείρων ή εφιαλτών που 

συµβαίνουν στο πλαίσιο µιας   αίσθησης «µουδιάσµατος»   και συναισθηµατικής   επιπέδωσης, 

αποστασιοποίησης από άλλους ανθρώπους, έλλειψης απαντητικότητας στο περιβάλλον, ανηδονίας και 

αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων που θα του θύµιζαν το τραύµα. Υπάρχει συνήθως µια 

κατάσταση υπερδιέγερσης του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος µε υπερεγρήγορση, αυξηµένη αντίδραση 

στον αιφνιδιασµό και αϋπνία. Το άγχος και η κατάθλιψη συχνά σχετίζονται µε τα παραπάνω συµπτώµατα και 

σηµεία και δεν είναι σπάνιος ο αυτοκτονικός ιδεασµός. Η έναρξη των συµπτωµάτων ακολουθεί το 

τραυµατικό γεγονός µετά από λανθάνουσα περίοδο διάρκειας µερικών εβδοµάδων έως µηνών. Η πορεία είναι 

κυµαινόµενη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει σε ανάρρωση. Σε µικρό ποσοστό των 

περιπτώσεων  η  κατάσταση  µπορεί  να ακολουθήσει  χρόνια  πολυετή  πορεία και  τελικά  να καταλήξει σε 

µόνιµη µεταβολή της προσωπικότητας (F62.0). 

Τραυµατική νεύρωση 

F43.2 ∆ιαταραχές προσαρµογής 
Καταστάσεις υποκειµενικής δυσφορίας και συναισθηµατικής διαταραχής, οι οποίες συνήθως παρεµβαίνουν 

στην κοινωνική λειτουργικότητα και συµπεριφορά και εµφανίζονται κατά την περίοδο προσαρµογής σε µια 

σηµαντική µεταβολή της ζωής ή σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός ζωής. Ο στρεσογόνος παράγοντας µπορεί να 

έχει επηρεάσει την ακεραιότητα του κοινωνικού δικτύου ενός ατόµου (θάνατος, εµπειρία αποχωρισµού) ή το 

ευρύτερο σύστηµα της κοινωνικής στήριξης και των κοινωνικών αξιών (µετανάστευση, προσφυγιά), ή να 

αντιπροσωπεύει µια σηµαντική αναπτυξιακή µετάβαση ή κρίση (έναρξη του σχολείου, γέννηση παιδιού, 

αποτυχία επίτευξης επιθυµητού προσωπικού στόχου, συνταξιοδότηση). Η ατοµική προδιάθεση και ευπάθεια 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στον κίνδυνο εµφάνισης ή στη διαµόρφωση των εκδηλώσεων των διαταραχών 

προσαρµογής, ωστόσο θεωρείται ότι η διαταραχή αυτή δε θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε το ψυχοπιεστικό 

γεγονός. Οι εκδηλώσεις ποικίλλουν και περιλαµβάνουν καταθλιπτική διάθεση, άγχος ή ανησυχία (ή µείγµα 

αυτών), αίσθηµα αδυναµίας αντιµετώπισης των καθηµερινών δραστηριοτήτων, προγραµµατισµού ή 

συνέχισής τους. Μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχές της συµπεριφοράς, ιδιαίτερα στους εφήβους. Το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό µπορεί να είναι µια σύντοµη ή παρατεταµένη καταθλιπτική αντίδραση, ή µια 

διαταραχή άλλων συναισθηµάτων και κοινωνικής συµπεριφοράς. 

Ιδρυµατισµός στα παιδιά 

Πολιτισµικό σοκ 

Αντίδραση στο πένθος 

Εξαιρ.: αγχώδης διαταραχή αποχωρισµού της παιδικής ηλικίας (F93.0) 

F43.8 Άλλες αντιδράσεις σε έντονο stress 

F43.9 Αντίδραση σε έντονο stress, µη καθορισµένη 
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F44.- ∆ιαταραχές αποσυνδετικού [µετατρεπτικού] τύπου 
Τα κοινά χαρακτηριστικά των αποσυνδετικών ή µετατρεπτικών διαταραχών είναι η µερική ή πλήρης απώλεια 

της φυσιολογικής σύνδεσης µεταξύ των αναµνήσεων του παρελθόντος, της επίγνωσης της ταυτότητας του 

ατόµου και των άµεσων αισθήσεων, καθώς και του ελέγχου των σωµατικών κινήσεων. Όλοι οι τύποι των 

αποσυνδετικών διαταραχών τείνουν προς ύφεση µετά από λίγες εβδοµάδες ή µήνες, ιδιαίτερα αν η έναρξή 

τους σχετίζεται µε ένα τραυµατικό γεγονός ζωής. Πιο χρόνιες διαταραχές, ιδιαίτερα διαταραχές κινητικότητας 

και αισθητικότητας, µπορεί να αναπτυχθούν αν η έναρξη σχετίζεται µε άλυτα προβλήµατα ή διαπροσωπικές 

δυσκολίες. Οι διαταραχές αυτές έχουν κατά το παρελθόν ταξινοµηθεί ως «µετατρεπτική  υστερία». 

Θεωρούνται ότι είναι ψυχογενούς προέλευσης, στενά σχετιζόµενες χρονικά µε τραυµατικά γεγονότα, 

ανεπίλυτες ή µη ανεκτές συγκρούσεις, ή διαταραγµένες σχέσεις. Τα συµπτώµατα συχνά αντιπροσωπεύουν 

την αντίληψη του ασθενούς για το πως θα εκδηλωνόταν µια σωµατική ασθένεια. Η ιατρική εξέταση και η 

διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν την ύπαρξη κάποιας γνωστής σωµατικής ή νευρολογικής διαταραχής. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η απώλεια της λειτουργικότητας αποτελεί µια έκφραση 

συναισθηµατικών συγκρούσεων ή αναγκών. Τα συµπτώµατα µπορεί να αναπτύσσονται σε στενή σχέση µε το 

ψυχικό στρες και συχνά εµφανίζονται αιφνίδια. Μόνο οι διαταραχές των σωµατικών λειτουργιών που 

φυσιολογικά βρίσκονται κάτω από τον εκούσιο έλεγχο και η απώλεια των αισθήσεων περιλαµβάνονται εδώ. 

Οι διαταραχές που περιλαµβάνουν πόνο και άλλες πολύπλοκες σωµατικές αισθήσεις υπό τον έλεγχο του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ταξινοµούνται ως «διαταραχή σωµατοποίησης» (F45.0). Η πιθανότητα 

όψιµης εµφάνισης σοβαρών σωµατικών ή ψυχικών διαταραχών πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη. 

Περιλαµβ.:  υστερία 

υστερική ψύχωση 

µετατρεπτική υστερία 

µετατρεπτική αντίδραση 

Εξαιρ.: υπόκριση [συνειδητή µίµηση] (Z76.8) 

F44.0 Αµνησία αποσυνδετικού τύπου 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απώλεια της µνήµης, συνήθως για τα πρόσφατα σηµαντικά γεγονότα, η 

οποία δεν οφείλεται σε οργανική ψυχική διαταραχή, και είναι πολύ µεγάλη για να αποδοθεί σε συνηθισµένη 

λησµοσύνη ή σε κόπωση. Η αµνησία συνήθως επικεντρώνεται σε ψυχοτραυµατικά γεγονότα, όπως 

ατυχήµατα ή απροσδόκητες απώλειες και είναι συνήθως µερική και εκλεκτική. Η ολική και γενικευµένη 

αµνησία είναι σπάνια και συνήθως αποτελεί µέρος της συµπτωµατολογίας µιας αποσυνδετικής φυγής 

(F44.1), όπου και θα πρέπει, τότε, να ταξινοµείται η διαταραχή. Η διάγνωση δε θα πρέπει να τίθεται σε 

περιπτώσεις οργανικών εγκεφαλικών βλαβών, δηλητηριάσεων, ή υπερβολικής κόπωσης. 

Εξαιρ.: αµνησία που προκαλείται από οινοπνευµατώδη ή άλλες ψυχοδραστικές ουσίες (F10-F19  µε 

κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .6) 

αµνησία: 

• προοπτική (R41.1) 

• αναδροµική (R41.2) 

• ΜΚΑ ( R41.3) 

µη αλκοολικό οργανικό αµνησιακό σύνδροµο (F04) 

αµνησία µετά από επιληπτική κρίση (G40.-) 

F44.1 Φυγή αποσυνδετικού τύπου 

Η φυγή αποσυνδετικού τύπου έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αποσυνδετικής αµνησίας (F44.0) και επιπλέον 

περιλαµβάνει σκόπιµο ταξίδι πέρα από τη συνήθη καθηµερινή κινητικότητα. Αν και υπάρχει αµνησία για την 

περίοδο της φυγής, η συµπεριφορά του ασθενούς κατά το διάστηµα αυτό µπορεί να φαίνεται τελείως 

φυσιολογική στον ανεξάρτητο παρατηρητή. 

Εξαιρ.: φυγή µετά από επιληπτική κρίση (G40.-) 

F44.2 Εµβροντησία αποσυνδετικού τύπου 

Η διάγνωση της εµβροντησίας αποσυνδετικού τύπου τίθεται στη βάση σοβαρής ελάττωσης ή απουσίας 

εκούσιων κινήσεων και έλλειψης φυσιολογικής απαντητικότητας σε εξωτερικά ερεθίσµατα, όπως το φως, ο 

θόρυβος και η αφή, αλλά η κλινική εξέταση και η διερεύνηση δεν αποκαλύπτουν καµιά ένδειξη σωµατικής 

αιτιολογίας. Επιπρόσθετα υπάρχουν θετικές ενδείξεις για επίδραση ενός ψυχογενούς παράγοντα µε τη µορφή 

πρόσφατων ψυχοπιεστικών γεγονότων ή προβληµάτων. 

Εξαιρ.: οργανική κατατονική διαταραχή (F06.1) 

εµβροντησία: 

• καταθλιπτική (F31-F33) 

• κατατονική (F20.2) 

• µανιακή (F30.2) 

• ΜΚΑ (R40.1) 
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F44.3 ∆ιαταραχές εκστασιακού τύπου και διαταραχές κατοχής του εαυτού 

∆ιαταραχές στις οποίες εµφανίζεται προσωρινή απώλεια της αίσθησης της ατοµικής ταυτότητας, ενώ υπάρχει 

πλήρης επίγνωση του περιβάλλοντος. Εδώ ταξινοµούνται µόνο καταστάσεις εκστασιακού τύπου που είναι 

ακούσιες ή ανεπιθύµητες και λαµβάνουν χώρα πέρα από θρησκευτικά ή πολιτισµικά αποδεκτές συνθήκες. 

Εξαιρ.:         καταστάσεις που σχετίζονται µε: 

• τοξίκωση από ψυχοτρόπο ουσία (F10-F19 µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0) 

• µεταδιασεισικό σύνδροµο (F07.2) 

• οργανική διαταραχή της προσωπικότητας (F07.0) 

• σχιζοφρένεια (F20.-) 

• οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (F23.-) 

F44.4 ∆ιαταραχές κινητικότητας αποσυνδετικού τύπου 

Στους πιο συνηθισµένους τύπους υπάρχει απώλεια της ικανότητας κίνησης ολόκληρου ή τµήµατος ενός ή 

περισσότερων άκρων. Μπορεί να υπάρχει µεγάλη οµοιότητα µε οποιαδήποτε µορφή αταξίας, απραξίας, 

ακινησίας, αφωνίας, δυσαρθρίας, δυσκινησίας, σπασµών ή παράλυσης. 

Ψυχογενής: 

• αφωνία 

• δυσφωνία 

F44.5 Σπασµοί αποσυνδετικού τύπου 

Οι σπασµοί αποσυνδετικού τύπου µπορεί να µιµούνται έντονα την επιληπτική κρίση όσον αφορά στις 

κινήσεις. Ωστόσο είναι σπάνια η δήξη της γλώσσας, οι εκχυµώσεις λόγω πτώσης και η ακράτεια ούρων, ενώ 

η συνείδηση διατηρείται ή αντικαθίσταται από µια κατάσταση εµβροντησίας ή εκστασιακού τύπου. 

F44.6 Αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδετικού τύπου 

Οι περιοχές αναισθησίας του δέρµατος συχνά έχουν τέτοια όρια ώστε καθίσταται σαφές ότι σχετίζονται 

περισσότερο µε τις ιδέες του ασθενούς για τις σωµατικές του λειτουργίες παρά µε την ιατρική γνώση. 

Ενδέχεται να υπάρχει διαφορική απώλεια µεταξύ των µορφών αισθητικότητας που δεν µπορεί να οφείλεται  

σε νευρολογική βλάβη. Η απώλεια της αισθητικότητας µπορεί να συνοδεύεται  από  ενοχλήµατα 

παραισθησίας. Η απώλεια της όρασης και της ακοής σπάνια είναι καθολικού χαρακτήρα στις αποσυνδετικές 

διαταραχές. 

Ψυχογενής βαρηκοΐα ή κώφωση 

F44.7 Μικτές αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές 

Συνδυασµός των διαταραχών που καθορίζονται στα F44.0-F44.6 

F44.8- Άλλες αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές 

F44.80 Σύνδροµο Ganser 

   F44.81 (∆ιαταραχή) πολλαπλή(ς) προσωπικότητα(ς) 

F44.82 Παροδικές αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές, σε παιδιά και νέους 

F44.88 Άλλες αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές 

Ψυχογενής: 

• λυκοφωτική κατάσταση 

• σύγχυση 

F44.9 Αποσυνδετική [µετατρεπτική] διαταραχή, µη καθορισµένη 
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F45.- Σωµατόµορφες διαταραχές 
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επαναλαµβανόµενη εµφάνιση σωµατικών συµπτωµάτων µαζί µε επίµονη 

απαίτηση του ασθενούς για ιατρική διερεύνηση, παρά τα επαναλαµβανόµενα αρνητικά ευρήµατα και τη 

διαβεβαίωση των γιατρών ότι τα συµπτώµατα αυτά δεν έχουν οργανικό υπόβαθρο. Αν υπάρχουν οργανικές 

διαταραχές, τότε αυτές δεν δικαιολογούν τη φύση και την έκταση των συµπτωµάτων, ή τη δυσφορία και την 

ανησυχία του ασθενούς. 

Για τη χρήση του κωδικού F45.41 δεν εφαρµόζονται τα παραπάνω κριτήρια. Για τη χρήση της κατηγορίας 

αυτής ισχύουν τα κριτήρια που αναφέρονται στις σηµειώσεις του εκάστοτε κωδικού. 

Εξαιρ.:         στερεότυπες κινήσεις µε απόσπαση τριχών (F98.4) 

ονυχοφαγία (F98.8) 

αποσυνδετικές διαταραχές (F44.-) 

τραυλισµός (F80.0) 

ψευδισµός (F80.8) 

αποµύζηση του αντίχειρα (F98.8) 

ψυχικοί ή συµπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται µε διαταραχές ή νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού (F54) 

σεξουαλική δυσλειτουργία, που δεν οφείλεται σε οργανική διαταραχή ή νόσο (F52.-) 

µυοσπάσµατα [τικ] (στην παιδική ηλικία και την εφηβεία ) (F95.-) 

σύνδροµο Tourette (F95.2) 

τριχοτιλλοµανία (F63.3) 

F45.0 ∆ιαταραχή σωµατοποίησης 

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι πολλαπλά, υποτροπιάζοντα και συχνά µεταβαλλόµενα σωµατικά συµπτώµατα 

διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν µακρύ και σύνθετο ιστορικό επαφών τόσο 

µε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης όσο και µε ειδικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές αρνητικές 

εξετάσεις ή άκαρπες διερευνητικές επεµβάσεις µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί. Τα συµπτώµατα µπορεί να 

αφορούν οποιοδήποτε όργανο ή σύστηµα του σώµατος. Η πορεία της διαταραχής είναι χρόνια και 

κυµαινόµενη και συχνά σχετίζεται µε απορρύθµιση της κοινωνικής, της διαπροσωπικής  και  της 

οικογενειακής συµπεριφοράς του ασθενούς. Οι βραχυχρόνιες (κάτω από δύο έτη) περιπτώσεις και µε λιγότερο 

έντονη συµπτωµατολογία, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως αδιαφοροποίητη σωµατόµορφη διαταραχή (F45.1). 

Σύνδροµο Briquet 

Πολλαπλή ψυχοσωµατική διαταραχή 

Εξαιρ.:         προσποίηση [συνειδητή υπόκριση] (Z76.8) 

F45.1 Αδιαφοροποίητη διαταραχή σωµατοποίησης 

Όταν τα σωµατόµορφα ενοχλήµατα είναι πολλαπλά, ποικίλα και επίµονα, αλλά δεν συµπληρώνουν µία 

πλήρη και τυπική εικόνα της διαταραχής της σωµατοποίησης, τότε θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η διάγνωση 

της αδιαφοροποίητης σωµατόµορφης διαταραχής. 

Αδιαφοροποίητη ψυχοσωµατική διαταραχή 

F45.2 Υποχονδριακή διαταραχή 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επίµονη ενασχόληση του ασθενούς µε την πιθανότητα να πάσχει από µια ή 

περισσότερες σοβαρές και προοδευτικά εξελισσόµενες σωµατικές διαταραχές. Οι ασθενείς εκδηλώνουν 

επίµονα σωµατικά ενοχλήµατα ή επίµονη ενασχόληση µε τη σωµατική τους εµφάνιση. Φυσιολογικές και 

συνηθισµένες σωµατικές αισθήσεις και συµπτώµατα των ασθενών συχνά ερµηνεύονται από αυτούς ως 

παθολογικά και ενοχλητικά, και η προσοχή συχνά εστιάζει σε ένα ή δύο όργανα ή συστήµατα του 

οργανισµού. Συχνά υπάρχει έντονη κατάθλιψη ή άγχος, κάτι που πιθανόν να δικαιολογεί επιπρόσθετες 

διαγνώσεις. 

∆υσµορφοβία (µη παραληρητική) 

Υποχονδρίαση 

Υποχονδριακή νεύρωση 

Σωµατική δυσµορφική διαταραχή 

Νοσοφοβία 

Εξαιρ.:        παραληρητικές ιδέες σχετικά µε το σχήµα ή τις λειτουργίες του σώµατος (F22.-) 

παραληρητική δυσµορφοφοβία (F22.8) 
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F45.3- Σωµατόµορφη δυσλειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

Τα συµπτώµατα παρουσιάζονται από τον ασθενή ως οφειλόµενα σε σωµατική διαταραχή συστήµατος ή 

οργάνου που βρίσκεται κάτω από µερικό ή πλήρη έλεγχο του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, π.χ. το 

καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουρογεννητικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι 

συνήθως δύο τύπων, χωρίς κανένας εξ αυτών να υποδηλώνει την ύπαρξη σωµατικής διαταραχής του 

συγκεκριµένου οργάνου ή συστήµατος. Πρώτον, υπάρχουν ενοχλήµατα που βασίζονται σε αντικειµενικά 

σηµεία διέγερσης του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, όπως αίσθηµα παλµών, εφίδρωση, ερυθρότητα του 

προσώπου, τρόµος. Πρόκειται για µια έκφραση φόβου και δυσφορίας για την πιθανότητα σωµατικής 

διαταραχής. ∆εύτερον, υπάρχουν υποκειµενικά ενοχλήµατα µη ειδικής ή µεταβαλλόµενης φύσης, όπως 

φευγαλέοι πόνοι, αίσθηµα καύσου, βάρους, σύσφιξης, µετεωρισµού ή διάτασης, που εντοπίζονται από τον 

ασθενή σε ένα συγκεκριµένο όργανο ή σύστηµα. 

Σύνδροµο Da Costa 

Νεύρωση καρδιάς 

Νεύρωση στοµάχου 

Νευροκυκλοφορική ασθένεια 

Ψυχογενείς µορφές: 

• αεροφαγίας 

• συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου 

• διάρροιας 

• δυσπεψίας 

• δυσουρίας 

• συχνουρίας 

• µετεωρισµού 

• βήχα 

• υπεραερισµού 

• πυλωρικού σπασµού 

• λόξυγγα 

Εξαιρ.: ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες συµπεριφοράς σχετιζόµενοι µε διαταραχές ή νόσους 

που ταξινοµούνται αλλού (F54) 

F45.30 Καρδιάς και κυκλοφορικού  

F45.31 Ανώτερου πεπτικού 

F45.32 Κατώτερου πεπτικού  

F45.33 Αναπνευστικού 

F45.34 Ουρογεννητικού 

F45.37 Πολλαπλών οργάνων και συστηµάτων 

F45.38 Άλλων οργάνων και συστηµάτων 

F45.39 Μη καθορισµένου οργάνου η συστήµατος 

F45.4- ∆ιαταραχή επίµονου άλγους 

Καταστάσεις πόνου θεωρούµενου ως ψυχογενούς προέλευσης που παρουσιάζονται κατά την πορεία 

καταθλιπτικών διαταραχών ή σχιζοφρένειας δεν πρέπει να περιλαµβάνονται εδώ. 

Εξαιρ.: ραχιαλγία ΜΚΑ (M54.9-) 

άλγος: 

• οξύ (R52.0) 

• χρόνιο (R52.2) 

• ανίατο (R52.1) 

• ΜΚΑ (R52.9) 
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F45.40 Σωµατόµορφη διαταραχή επίµονου άλγους 

Το κύριο ενόχληµα είναι ένας επίµονος, σοβαρός και ενοχλητικός πόνος, ο οποίος δεν µπορεί να εξηγηθεί 

πλήρως από µια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωµατική διαταραχή, και ο οποίος εµφανίζεται σε συσχέτιση 

µε συναισθηµατικές συγκρούσεις ή ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, που αποτελούν τον κύριο αιτιολογικό 

παράγοντα για την έναρξη, επιδείνωση, έξαρση ή συντήρησή του. Το αποτέλεσµα είναι συνήθως µια 

σηµαντική αύξηση της υποστήριξης και της προσοχής, είτε από το προσωπικό περιβάλλον του ασθενούς ή 

από το ιατρικό προσωπικό. 

Άλγος ψυχικής αιτιολογίας 

Ψυχογενής: 

• κεφαλαλγία 

• ραχιαλγία 

∆ιαταραχή σωµατόµορφου άλγους 

Εξαιρ.:         κεφαλαλγία τάσης (G44.2) 

F45.41 Χρόνια διαταραχή επίµονου άλγους µε σωµατικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

Στην κλινική εικόνα προέχει ο πόνος που επιµένει για τουλάχιστον 6 µήνες σε µία ή περισσότερες  

ανατοµικές περιοχές που ξεκινά µετά από µια παθοφυσιολογική διαδικασία ή σωµατική διαταραχή. Οι 

ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επιδείνωση, έξαρση ή συντήρηση του πόνου, αλλά 

δεν αποτελούν τον αιτιολογικό παράγοντα έναρξής του. Ο πόνος προκαλεί κλινικά σηµαντική ενόχληση ή 

έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελµατικό ή άλλους σηµαντικούς τοµείς της λειτουργικότητας. Ο πόνος δεν 

παράγεται εκ προθέσεως ή προσποιητά (όπως στη διαταραχή προσποίησης ή προσοµοίωσης). ∆ιαταραχές 

πόνου στο πλαίσιο, ιδίως, µιας συναισθηµατικής, αγχώδους, σωµατοποιητικής ή ψυχωσικής διαταραχής δεν 

πρέπει να περιλαµβάνονται εδώ. 

Εξαιρ.:        εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας στο σύνδροµο χρόνιου πόνου (F62.80) 

ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συµπεριφοράς συνδεόµενοι µε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού (F54) 

F45.8 Άλλες σωµατόµορφες διαταραχές 

Εδώ ταξινοµούνται οποιεσδήποτε άλλες διαταραχές της αισθητικότητας, των σωµατικών λειτουργιών και των 

εκδηλώσεων νόσων, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, 

περιορίζονται σε συγκεκριµένα συστήµατα ή τµήµατα του σώµατος και έχουν στενή χρονική συσχέτιση µε 

ψυχοπιεστικά γεγονότα ή προβλήµατα. 

Ψυχογενής(-ές): 

• δυσµηνόρροια 

• δυσφαγία, περιλαµβανοµένου του «υστερικού κόµβου» 

• κνησµός 

• ραιβόκρανο 

• νυκτερινός βρυγµός [βρουξισµός] [τρισµός] των οδόντων 

F45.9 Σωµατόµορφη διαταραχή, µη καθορισµένη 

Ψυχοσωµατική διαταραχή ΜΚΑ 

F48.- Άλλες νευρωσικές διαταραχές 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο V 
 

Σελίδα 185   

 
 

F48.0 Νευρασθένεια 

Σηµαντική πολιτισµική ποικιλοµορφία υπάρχει στην εκδήλωση αυτής της διαταραχής, ωστόσο δύο είναι οι 

κύριες µορφές της, οι οποίες και αλληλεπικαλύπτονται σηµαντικά. Στον ένα τύπο, το κύριο γνώρισµα είναι τα 

ενοχλήµατα από αυξηµένη κόπωση µετά από πνευµατική προσπάθεια, σχετιζόµενα συχνά µε  κάποιου 

βαθµού έκπτωση των επαγγελµατικών επιδόσεων ή της εκπλήρωσης των καθηµερινών καθηκόντων. Η 

πνευµατική κόπωση τυπικά περιγράφεται ως µια δυσάρεστη εισβολή ενοχλητικών συνειρµών ή 

αναπολήσεων, δυσχέρεια συγκέντρωσης και γενικά µη παραγωγική σκέψη. Στον άλλο  τύπο,  η  έµφαση 

δίνεται σε αισθήµατα σωµατικής αδυναµίας και εξάντλησης ακόµη και µετά από ελάχιστη σωµατική 

προσπάθεια, που συνοδεύονται από αίσθηµα µυαλγιών και άλλων πόνων και από αδυναµία χαλάρωσης. Σε 

αµφότερους τους τύπους µια ποικιλία άλλων δυσάρεστων σωµατικών συµπτωµάτων είναι κοινή, όπως ζάλη, 

κεφαλαλγίες τάσης και αίσθηµα γενικής αστάθειας. Άλλα συµπτώµατα είναι η ανησυχία για µείωση της 

πνευµατικής και σωµατικής ευεξίας, ευερεθιστότητα, ανηδονία, και µικρός βαθµός κατάθλιψης και άγχους. Ο 

ύπνος συχνά διαταράσσεται κατά την αρχική και µέση φάση του, ενώ ενδέχεται να παρατηρείται υπερυπνία. 

Σύνδροµο κόπωσης 

Για τον προσδιορισµό κάποιας προηγούµενης ασθένειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.: ασθένεια ΜΚΑ (R53) 

σύνδροµο κόπωσης µετά από ιογενή λοίµωξη (G93.3) 

εξάντληση [burn-out syndrom] (Z73.0) 

ψυχασθένεια (F48.8) 

αίσθηµα κόπωσης και κακουχίας (R53) 

F48.1 Σύνδροµο αποπροσωποποίησης-αποπραγµατισµού 

Σπάνια διαταραχή, στην οποία ο ασθενής παραπονείται ότι η πνευµατική του δραστηριότητα, το σώµα του 

και το περιβάλλον του έχουν αλλάξει ως προς την ποιότητά τους, ούτως ώστε να νιώθει µη πραγµατικός και 

απόµακρος, και η συµπεριφορά του να αυτοµατοποιείται. Μεταξύ των ποικίλων φαινοµένων του συνδρόµου, 

οι ασθενείς παραπονούνται πολύ συχνά για απώλεια συναισθήµατος και αίσθηση αποξένωσης ή 

αποµάκρυνσης από τη σκέψη τους, το σώµα τους, ή τον πραγµατικό κόσµο. Παρά τη δραµατική φύση της 

εµπειρίας αυτής, ο ασθενής έχει επίγνωση του εξωπραγµατικού των µεταβολών αυτών. Υπάρχει πλήρης 

συνείδηση των γεγονότων και η ικανότητα συναισθηµατικής έκφρασης παραµένει ακέραια. Τα συµπτώµατα 

αποπροσωποποίησης και αποπραγµατισµού µπορούν να εµφανιστούν ως µέρος µιας σχιζοφρενικής, 

καταθλιπτικής, φοβικής ή ψυχαναγκαστικής διαταραχής. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση θα πρέπει να 

είναι εκείνη της υποκείµενης κύριας διαταραχής. 

F48.8 Άλλες καθορισµένες νευρωσικές διαταραχές 

Επαγγελµατική νεύρωση, περιλαµβανοµένου του σπασµού του γραφέα 

Σύνδροµο Dhat 

Ψυχασθένεια 

Ψυχασθενική νεύρωση 

Ψυχογενής συγκοπή 

F48.9 Νευρωσική διαταραχή, µη καθορισµένη 

Νεύρωση ΜΚΑ 

 

 
 

Σύνδροµα που εκδηλώνονται στη συµπεριφορά και 

σχετίζονται µε διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών και 

σωµατικούς παράγοντες 
 

(F50-F59) 

F50.- ∆ιαταραχές στη λήψη τροφής 

Εξαιρ.: ανορεξία ΜΚΑ (R63.0) 

• δυσχέρειες και κακοί χειρισµοί σίτισης (R63.3) 

• διαταραχή σίτισης στη βρεφική και παιδική ηλικία (F98.2) 

πολυφαγία (R63.2) 
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F50.0 Ψυχογενής ανορεξία 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από σκόπιµη απώλεια βάρους που προκαλείται και διατηρείται από τον ίδιο 

τον ασθενή. Απαντάται πολύ συχνά σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας και νεαρές γυναίκες, αλλά αγόρια εφηβικής 

ηλικίας και νεαροί άνδρες µπορεί επίσης προσβληθούν, όπως επίσης προέφηβοι και γυναίκες µέχρι την 

εµµηνόπαυση. Η διαταραχή σχετίζεται µε ειδική ψυχοπαθολογία, όπου ο φόβος του πάχους και της 

καταστροφής της σιλουέτας προβάλλει ως µια έµµονη υπερεκτιµούµενη ιδέα και οι ασθενείς επιβάλουν στον 

εαυτό τους χαµηλά όρια βάρους. Συνήθως παρατηρείται υποθρεψία ποικίλης σοβαρότητας, µε δευτεροπαθείς 

ενδοκρινικές και µεταβολικές αλλαγές και διαταραχές των σωµατικών λειτουργιών. Τα συµπτώµατα 

περιλαµβάνουν περιορισµένη πρόσληψη τροφής, υπερβολική άσκηση, πρόκληση εµέτου και χρήση 

καθαρτικών φαρµάκων, όπως και κατασταλτικών της όρεξης και διουρητικών. 

Εξαιρ.: απώλεια της όρεξης (R63.0) 

ψυχογενής απώλεια όρεξης (F50.8) 

F50.1 Άτυπη ψυχογενής ανορεξία 

∆ιαταραχές που πληρούν µερικά από τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας αλλά στις οποίες η συνολική 

κλινική εικόνα δε δικαιολογεί µια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγµα, ένα από τα κύρια συµπτώµατα, όπως η 

αµηνόρροια ή η σηµαντική απώλεια βάρους µπορεί να απουσιάζουν, ενώ υπάρχει σχεδόν τυπική κλινική 

εικόνα ψυχογενούς ανορεξίας. Αυτή η διάγνωση δεν θα πρέπει να τίθεται όταν υπάρχουν γνωστές οργανικές 

διαταραχές που σχετίζονται µε απώλεια βάρους. 

F50.2 Ψυχογενής βουλιµία 

Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από επανειληµµένα επεισόδια υπερφαγίας και από υπερβολική ενασχόληση µε 

τον έλεγχο του σωµατικού βάρους, γεγονός που οδηγεί στην τάση για υπερφαγία, ακολουθούµενη από 

πρόκληση εµέτου ή χρήση καθαρτικών. Η διαταραχή αυτή έχει πολλά κοινά ψυχοπαθολογικά στοιχεία µε  

την ψυχογενή ανορεξία, περιλαµβανοµένης της υπερβολικής ανησυχίας για την εµφάνιση του σώµατος και το 

βάρος. Οι επαναλαµβανόµενοι έµετοι είναι πιθανό να προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές και 

σωµατικές επιπλοκές. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει ιστορικό προηγούµενου επεισοδίου ψυχογενούς 

ανορεξίας, µε µεσοδιάστηµα το οποίο ποικίλλει από λίγους µήνες έως πολλά χρόνια. 

Βουλιµία ΜΚΑ 

Ψυχογενής υπερορεξία 

F50.3 Άτυπη ψυχογενής βουλιµία 

∆ιαταραχές που ανταποκρίνονται σε µερικά από τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιµίας, αλλά στις 

οποίες η συνολική κλινική εικόνα δε δικαιολογεί µια τέτοια διάγνωση. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν 

επαναλαµβανόµενα επεισόδια υπερφαγίας και υπερβολική χρήση καθαρτικών, χωρίς σηµαντική µεταβολή 

του σωµατικού βάρους, ή η τυπική υπερβολική ανησυχία για την εµφάνιση και το βάρος του σώµατος µπορεί 

να απουσιάζει. 

F50.4 Υπερφαγία συνδυαζόµενη µε άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

Υπερφαγία που οφείλεται σε ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής, όπως απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, 

ατύχηµα, γέννηση παιδιού, κλπ. 

Ψυχογενής υπερφαγία 

Εξαιρ.: παχυσαρκία (E66.-) 

F50.5 Έµετοι συνδεόµενοι µε άλλες ψυχολογικές διαταραχές 

Επαναλαµβανόµενοι έµετοι που απαντώνται στις αποσυνδετικές διαταραχές (F44.-) και στην υποχονδριακή 

διαταραχή (F45.2), αλλά δεν οφείλονται µόνο σε καταστάσεις που ταξινοµούνται εκτός αυτού του  

κεφαλαίου. Αυτή η υποκατηγορία µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί επιπροσθέτως του O21.- (υπερέµεση της 

κύησης), όταν κυριαρχούν συναισθηµατικοί παράγοντες στην αιτιολογία των  επαναλαµβανόµενων 

επεισοδίων ναυτίας και εµέτων κατά την κύηση. 

Ψυχογενής έµεση 

Εξαιρ.: έµετος ΜΚΑ (R11) 

ναυτία (R11) 

F50.8 Άλλες διαταραχές στη λήψη τροφής 

Γεωφαγία [pica] στους ενήλικες 

Ψυχογενής απώλεια της όρεξης 

Εξαιρ.: γεωφαγία [pica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3) 

F50.9 ∆ιαταραχή στη λήψη τροφής, µη καθορισµένη 
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F51.- Μη οργανικές διαταραχές του ύπνου 
Σε πολλές περιπτώσεις, µια διαταραχή ύπνου είναι ένα από τα συµπτώµατα µιας άλλης διαταραχής, ψυχικής ή 

σωµατικής. Το κατά πόσον η διαταραχή του ύπνου σε ένα συγκεκριµένο ασθενή αποτελεί ανεξάρτητη 

κατάσταση ή απλώς ένα χαρακτηριστικό µιας άλλης διαταραχής που ταξινοµείται αλλού, σε αυτό ή σε άλλα 

κεφάλαια, θα πρέπει να καθοριστεί µε βάση την κλινική εικόνα και την πορεία, καθώς και µε βάση τις 

θεραπευτικές επιλογές και προτεραιότητες κατά τη στιγµή της επίσκεψης στο γιατρό. Γενικά, αν η διαταραχή 

του ύπνου είναι ένα από τα κύρια ενοχλήµατα και θεωρείται ως αυτόνοµη κατάσταση, τότε ο παρών κωδικός 

θα πρέπει να χρησιµοποιείται µαζί µε άλλες κατάλληλες διαγνώσεις, οι οποίες θα περιγράφουν την 

ψυχοπαθολογία και την παθοφυσιολογία της συγκεκριµένης περίπτωσης. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει 

µόνο τις διαταραχές του ύπνου για τις οποίες οι συναισθηµατικές αιτίες θεωρούνται ο κύριος αιτιολογικός 

παράγοντας και οι οποίες δεν οφείλονται σε σωµατικές διαταραχές που ταξινοµούνται αλλού. 

Εξαιρ.:         διαταραχές ύπνου (οργανικές) (G47.-) 

F51.0 Μη οργανική αϋπνία 

Κατάσταση ανεπαρκούς ποσότητας ή/και ποιότητας του ύπνου, η οποία επιµένει για σηµαντικό χρονικό 

διάστηµα και περιλαµβάνει δυσκολία έλευσης του ύπνου, δυσκολία διατήρησης του ύπνου και πρώιµη 

αφύπνιση. Η αϋπνία αποτελεί κοινό σύµπτωµα πολλών ψυχικών και σωµατικών διαταραχών και θα πρέπει να 

ταξινοµείται εδώ, επιπλέον της βασικής διαταραχής, µόνο εάν κυριαρχεί στην κλινική εικόνα. 

Εξαιρ.:         αϋπνία (οργανική) (G47.0) 

F51.1 Μη οργανική υπερυπνία 

Η υπερυπνία ορίζεται ως µια κατάσταση όπου είτε υπάρχει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 

υπνικές προσβολές (χωρίς αυτό να οφείλεται σε έλλειψη νυχτερινού ύπνου), είτε παρατηρείται παράταση του 

χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για τη µετάβαση από τον ύπνο στην κατάσταση πλήρους εγρήγορσης 

µετά την αφύπνιση. Όταν απουσιάζουν οργανικοί παράγοντες στην πρόκληση της υπερυπνίας, τότε συνήθως 

η διαταραχή συσχετίζεται µε ψυχικές διαταραχές. 

Εξαιρ.:         υπερυπνία (οργανική) (G47.1) 

ναρκοληψία (G47.4) 

F51.2 Μη οργανική διαταραχή του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης 

Έλλειψη συγχρονισµού µεταξύ του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης του ατόµου και του επιθυµητού κύκλου 

ύπνου-εγρήγορσης για το περιβάλλον του, µε αποτέλεσµα το άτοµο να παραπονείται είτε για αϋπνία είτε για 

υπερυπνία. 

Ψυχογενής αναστροφή του: 

• ρυθµού του ύπνου 

• νυχθηµέριου ρυθµού 

• κιρκάδιου (24-ώρου) ρυθµού 

Εξαιρ.:         διαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης (οργανικές) (G47.2) 

F51.3 Υπνοβασία 

Κατάσταση τροποποιηµένης συνείδησης, στην οποία συνδυάζονται φαινόµενα ύπνου και εγρήγορσης. Κατά 

τη διάρκεια ενός επεισοδίου υπνοβασίας το άτοµο εγείρεται από την κλίνη, συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του 

νυχτερινού ύπνου, και αρχίζει να περιφέρεται, έχοντας σε χαµηλό επίπεδο την αντίληψη του περιβάλλοντος, 

την αντιδραστικότητα και τις κινητικές δεξιότητές του. Κατά την αφύπνιση, δεν υπάρχει συνήθως ανάµνηση 

του γεγονότος. 

F51.4 Υπνικοί τρόµοι [νυχτερινοί τρόµοι] 

Νυχτερινά επεισόδια υπερβολικού τρόµου και πανικού που συσχετίζονται µε έντονες κραυγές, κινητικότητα 

και υψηλά επίπεδα αυτονοµικής εκφόρτισης. Το άτοµο ανακάθεται ή ανασηκώνεται από την κλίνη του, 

συνήθως κατά το πρώτο τρίτο του νυχτερινού ύπνου, µε µια κραυγή πανικού. Αρκετά συχνά τρέχει προς την 

πόρτα σαν να προσπαθεί να δραπετεύσει, αν και πολύ σπάνια εγκαταλείπει το δωµάτιο. Η ανάµνηση του 

γεγονότος, αν υπάρχει, είναι πολύ περιορισµένη (συνήθως µία ή δύο αποσπασµατικές νοητικές εικόνες). 

F51.5 Εφιάλτες 

Ονειρικές εµπειρίες φορτισµένες µε άγχος ή φόβο. Υπάρχει πολύ λεπτοµερής ανάµνηση του περιεχοµένου 

του ονείρου. Η ονειρική εµπειρία είναι πολύ ζωντανή και συνήθως περιλαµβάνει θέµατα απειλών για την 

επιβίωση, την ασφάλεια ή την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Αρκετά συχνά υπάρχει επανάληψη των ίδιων ή 

παρόµοιων τροµακτικών εφιαλτικών θεµάτων. Κατά τη διάρκεια ενός τυπικού επεισοδίου σηµειώνεται 

συνήθως κάποιος βαθµός αυτονοµικής εκφόρτισης, χωρίς όµως κραυγές ή σωµατική κινητικότητα. Κατά την 

αφύπνιση το άτοµο επανέρχεται ταχέως στην κανονική κατάσταση εγρήγορσης και προσανατολισµού. 

Ονειρική αγχώδης διαταραχή 

F51.8 Άλλες µη οργανικές υπνικές διαταραχές 
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F51.9 Μη οργανική διαταραχή ύπνου, µη καθορισµένη 

Συναισθηµατικές διαταραχές του ύπνου ΜΚΑ 

F52.- Σεξουαλική δυσλειτουργία, µη προκαλούµενη από οργανική διαταραχή ή 

νόσο 
Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες εµποδίζουν τη συµµετοχή του πάσχοντος ατόµου σε µια σεξουαλική σχέση µε 

τον τρόπο που θα επιθυµούσε. Η σεξουαλική ανταπόκριση είναι µια ψυχοσωµατική διαδικασία και τόσο 

ψυχολογικές όσο και σωµατικές διεργασίες εµπλέκονται συνήθως στην αιτιολογία της σεξουαλικής 

δυσλειτουργίας. 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Dhat (F48.8) 

F52.0 Έλλειψη ή απώλεια της σεξουαλικής επιθυµίας 

Η απώλεια της σεξουαλικής επιθυµίας είναι το κυρίως πρόβληµα και όχι µία δευτερογενής διαταραχή σε 

άλλες σεξουαλικές διαταραχές, όπως η στυτική δυσλειτουργία ή η δυσπαρευνία. 

Σεξουαλική ψυχρότητα 

∆ιαταραχή ελαττωµένης σεξουαλικής επιθυµίας 

F52.1 Σεξουαλική αποστροφή και έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης 

Είτε η προοπτική της σεξουαλικής πράξης προκαλεί τόσο φόβο ή άγχος ώστε να αποφεύγεται η σεξουαλική 

δραστηριότητα (σεξουαλική αποστροφή), είτε η σεξουαλική ανταπόκριση συµβαίνει µεν φυσιολογικά και ο 

οργασµός βιώνεται, αλλά υπάρχει έλλειψη αντίστοιχης ευχαρίστησης (έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης). 

Ανηδονία (σεξουαλική) 

F52.2 Αποτυχία γενετήσιας διέγερσης 

Το κύριο πρόβληµα στους άνδρες είναι η στυτική δυσλειτουργία (δυσκολία στην επίτευξη ή διατήρηση 

στύσης κατάλληλης για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή). Στις γυναίκες, το κύριο πρόβληµα είναι η κολπική 

ξηρότητα ή η ανεπαρκής εφύγρανση. 

Στυτική διαταραχή 

Ψυχογενής ανικανότητα 

∆ιαταραχή της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης 

Εξαιρ.:         ανικανότητα οργανικής αιτιολογίας (N48.4) 

F52.3 Οργασµική δυσλειτουργία 

Ο οργασµός είτε δεν υπάρχει είτε καθυστερεί σηµαντικά. 

Αναστολή του οργασµού (στον άνδρα) (στη γυναίκα) 

Ψυχογενής ανοργασµία 

F52.4 Πρόωρη εκσπερµάτιση 

Αδυναµία ελέγχου της εκσπερµάτισης αρκετά ώστε και οι δύο σύντροφοι να απολαύσουν τη σεξουαλική 

επαφή. 

F52.5 Μη οργανικός κολπόσπασµος 

Σπασµός των µυών του πυελικού εδάφους, που περιβάλλουν τον κόλπο, και προκαλούν απόφραξη του 

στοµίου του κόλπου. Η είσοδος του πέους είναι είτε αδύνατη είτε επώδυνη. 

Ψυχογενής κολπόσπασµος 

Εξαιρ.:         κολπόσπασµος (οργανικός) (N94.2) 

F52.6 Μη οργανική δυσπαρευνία 

∆υσπαρευνία (άλγος κατά τη σεξουαλική επαφή) συµβαίνει τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Συχνά 

µπορεί να αποδοθεί σε τοπικά παθολογικά αίτια, οπότε και πρέπει να ταξινοµείται στην αντίστοιχη 

διαταραχή. Η παρούσα κατηγορία θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο εφ’ όσον δεν υφίσταται πρωτογενής 

σεξουαλική δυσλειτουργία µη οργανικής αιτιολογίας (π.χ. κολπόσπασµος ή κολπική ξηρότητα). 

Ψυχογενής δυσπαρευνία 

Εξαιρ.:         δυσπαρευνία (οργανική) (N94.1) 

F52.7 Υπερβολική σεξουαλική ορµή 

Νυµφοµανία 

Σατυρίαση 

F52.8 Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία, µη προκαλούµενη από οργανική διαταραχή ή νόσο 
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F52.9 Σεξουαλική δυσλειτουργία, µη προκαλούµενη από οργανική διαταραχή ή νόσο, µη 

καθορισµένη 

 

F53.- Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς συνδεόµενες µε τη 

λοχεία, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει µόνο τις ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται µε τη λοχεία (η έναρξη των 

οποίων εντοπίζεται µέσα στις έξι πρώτες εβδοµάδες µετά τον τοκετό), οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των 

άλλων διαταραχών αυτού του κεφαλαίου, είτε επειδή οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, είτε επειδή 

θεωρείται ότι υπάρχουν πρόσθετα ειδικά κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν την ταξινόµησή τους σε 

άλλες κατηγορίες ακατάλληλη. 

F53.0 Ήπιες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς συνδεόµενες µε τη λοχεία, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Κατάθλιψη: 

• επιλόχειος ΜΚΑ 

• µετά τον τοκετό ΜΚΑ 

F53.1 Σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς συνδεόµενες µε τη 

λοχεία, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Ψύχωση της λοχείας ΜΚΑ 

F53.8 Άλλες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς συνδεόµενες µε τη λοχεία, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

F53.9 Ψυχική διαταραχή της λοχείας, µη καθορισµένη 

F54 Ψυχολογικοί παράγοντες και παράγοντες της συµπεριφοράς συνδεόµενοι 

µε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την καταγραφή της παρουσίας ψυχολογικών παραγόντων 

ή παραγόντων της συµπεριφοράς, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν παίξει µείζονα ρόλο στην αιτιολογία 

σωµατικών διαταραχών που µπορεί να ταξινοµούνται σε άλλα κεφάλαια. Οι όποιες προκύπτουσες ψυχικές 

διαταραχές είναι συνήθως ήπιες και συχνά παρατεταµένες (όπως ανησυχία, συναισθηµατικές συγκρούσεις, 

αδηµονία), και δε δικαιολογούν από µόνες τους τη χρήση οποιασδήποτε από τις άλλες κατηγορίες αυτού του 

κεφαλαίου. 

Περιλαµβ.: ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν σωµατικές καταστάσεις 

παραδείγµατα για τη χρήση αυτής της κατηγορίας είναι: 

• άσθµα F54 και J45.- 

• ελκώδης κολίτιδα F54 και K51.- 

• δερµατίτιδα F54 και L23-L25 

• έλκος του στοµάχου F54 και K25.- 

• βλεννώδης κολίτιδα F54 και K58.- 

• κνίδωση F54 και L50.- 

Για τον προσδιορισµό σχετιζόµενης σωµατικής διαταραχής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.:         κεφαλαλγία τάσης (G44.2) 
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F55.- Κατάχρηση µη εξαρτησιογόνων ουσιών 
Εδώ µπορεί να περιλαµβάνεται µια µεγάλη ποικιλία φαρµάκων και παραδοσιακών ιαµάτων, αλλά οι ιδιαίτερα 

σηµαντικές οµάδες είναι: (α) ψυχοτρόπα φάρµακα που δεν προκαλούν εξάρτηση, όπως τα αντικαταθλιπτικά, 

(β) υπακτικά, και (γ) αναλγητικά που µπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή, όπως η ασπιρίνη και η 

παρακεταµόλη. Η επίµονη χρήση αυτών των ουσιών συχνά περιλαµβάνει µη αναγκαίες επαφές µε γιατρούς ή 

βοηθητικό ιατρικό προσωπικό, και ορισµένες φορές συνοδεύεται από βλαπτικές σωµατικές επιδράσεις των 

ουσιών. 

Οι απόπειρες αποτροπής ή απαγόρευσης της χρήσης της ουσίας συχνά συναντούν την αντίσταση των 

ασθενών. Στην περίπτωση χρήσης υπακτικών και αναλγητικών, αυτή µπορεί να συµβαίνει παρά τις 

προειδοποιήσεις για (ή παρά την ανάπτυξη) σωµατική(ς) βλάβη(ς), όπως νεφρική δυσλειτουργία ή 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αν και είναι σαφές ότι ο ασθενής έχει ισχυρό κίνητρο να πάρει την ουσία, δεν 

αναπτύσσεται κάποια εξάρτηση ή συµπτώµατα στέρησης, όπως στην περίπτωση ψυχοτρόπων ουσιών που 

ταξινοµούνται στους κωδικούς F10-F19. 

Περιλαµβ.:  Συνήθεια χρήσης υπακτικών 

Κατάχρηση: 

• αντιόξινων 

• βοτάνων ή παραδοσιακών ιαµάτων 

• στεροειδών ή ορµονών 

• βιταµινών 

Εξαιρ.:         κατάχρηση εξαρτησιογόνων ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19) 

F55.0 Αντικαταθλιπτικά 

F55.1 Καθαρτικά 

F55.2 Αναλγητικά 

F55.3 Αντιόξινα 

F55.4 Βιταµίνες 

F55.5 Στεροειδή και ορµόνες 

F55.6 Φυτά και φυτικές θεραπείες 

F55.8 Άλλες ουσίες 

F55.9 Μη καθορισµένες ουσίες 

F59 Μη καθορισµένα σύνδροµα συµπεριφοράς συνδεόµενα µε φυσιολογικές 

διαταραχές και σωµατικούς παράγοντες 

Περιλαµβ.:  ψυχογενής φυσιολογική δυσλειτουργία ΜΚΑ 

 

 

∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς στον 

ενήλικα 
 

(F60-F69) 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ποικίλες καταστάσεις και τύπους συµπεριφοράς µε κλινική σπουδαιότητα, οι οποίες 

τείνουν να είναι επίµονες, και αποτελούν συνήθως έκφραση των ατοµικών χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής του 

ατόµου και του είδους των σχέσεών του µε τον εαυτό του και µε τους άλλους. Μερικές από αυτές τις καταστάσεις και 

τους τύπους συµπεριφοράς εµφανίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξη του ατόµου, ως αποτέλεσµα τόσο 

ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων, όσο και των κοινωνικών εµπειριών, ενώ άλλες αποκτώνται αργότερα στη ζωή. 

Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας (F60.-), µικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας (F61), και 

παρατεταµένες µεταβολές της προσωπικότητας (F62.-) αποτελούν βαθειά παγιωµένους και σταθερούς τύπους 

συµπεριφοράς, που εκδηλώνονται ως άκαµπτες αντιδράσεις σε διάφορες προσωπικές και κοινωνικές καταστάσεις. 

Αντιπροσωπεύουν σηµαντικές αποκλίσεις των πασχόντων, από τον τρόπο µε τον οποίο ο µέσος άνθρωπος µέσα σε 

ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον αντιλαµβάνεται, σκέπτεται, αισθάνεται και, ιδιαίτερα, αναπτύσσει σχέσεις 

µε τους άλλους. Τέτοιοι τύποι συµπεριφοράς τείνουν να µένουν αµετάβλητοι και να αναφέρονται σε µια σειρά από 

τοµείς συµπεριφοράς και ψυχολογικών λειτουργιών. Συχνά, αλλά όχι πάντοτε, σχετίζονται µε διάφορους βαθµούς 

υποκειµενικής δυσφορίας και προβλήµατα κοινωνικής λειτουργικότητας. 
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F60.- Ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 
Αυτές είναι σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας και των τάσεων της συµπεριφοράς του ατόµου. ∆εν 

αποτελούν άµεσο αποτέλεσµα εγκεφαλικής νόσου, βλάβης ή άλλης προσβολής του εγκεφάλου, ούτε 

προέρχονται από άλλη ψυχική διαταραχή. Συνήθως αφορούν αρκετούς τοµείς της προσωπικότητας, σχεδόν 

πάντοτε συνδυάζονται µε σηµαντική προσωπική ενόχληση και διαταραχή των κοινωνικών σχέσεων, συνήθως 

δε, εκδηλώνονται από την παιδική ηλικία ή την εφηβεία και συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. 

F60.0 Παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ότι τα άτοµα αυτά έχουν υπερβολική ευαισθησία 

στην αποτυχία, δεν συγχωρούν τις προσβολές, είναι καχύποπτα και έχουν την τάση να διαστρεβλώνουν ό,τι 

βιώνουν, παρερµηνεύοντας τις ουδέτερες ή φιλικές πράξεις των άλλων ως εχθρικές ή περιφρονητικές. Έχουν 

επαναλαµβανόµενη µη δικαιολογηµένη καχυποψία για τη σεξουαλική πίστη των συζύγων ή των συντρόφων 

τους και µαχητική και επίµονη αίσθηση των ατοµικών τους δικαιωµάτων. Μπορεί να υπάρχει υπερβολική 

αλαζονεία και συχνά συνυπάρχει επίµονη αυτοαναφορά. 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς) 

• εκτεταµένη παρανοειδής 

• φανατική 

• παρανοειδής 

• µε αυτοµοµφή 

• ευαίσθητη παρανοειδής 

Εξαιρ.:         παράνοια (F22.0) 

µεµψιµοιρική παράνοια (F22.8) 

παρανοειδής 

• ψύχωση (F22.0) 

• σχιζοφρένεια (F20.0) 

• κατάσταση (F22.0) 

F60.1 Σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από απόσυρση από συναισθηµατικές, κοινωνικές ή  

άλλες επαφές, µε προτίµηση για φαντασιώσεις, µοναχικές δραστηριότητες και ενδοσκόπηση. Παρατηρείται 

περιορισµένη ικανότητα έκφρασης των συναισθηµάτων και βίωσης της χαράς και της απόλαυσης. 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Asperger (F84.5) 

σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας (F84.5) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

σχιζότυπη διαταραχή (F21) 

παραληρητική διαταραχή (F22.0) 

F60.2 ∆υσκοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από περιφρόνηση των κοινωνικών υποχρεώσεων και από 

αδιαφορία για τα συναισθήµατα των άλλων. Υπάρχει µεγάλη ανοµοιότητα µεταξύ της συµπεριφοράς αυτών 

των ατόµων και των καθιερωµένων κοινωνικών κανόνων. Η συµπεριφορά δεν τροποποιείται εύκολα µε την 

απόκτηση εµπειρίας, ούτε µετά από τιµωρία. Τα άτοµα αυτά είναι ευερέθιστα, επιθετικά και συχνά 

εκδηλώνουν βίαιες πράξεις και έχουν την τάση να κατηγορούν άλλους ή να δίνουν αληθοφανείς δικαιολογίες 

για τη συµπεριφορά τους, η οποία τους φέρνει σε σύγκρουση µε την κοινωνία. 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς): 

• αµοραλιστική 

• αντικοινωνική 

• ακοινωνική 

• ψυχοπαθητική 

• κοινωνιοπαθητική 

Εξαιρ.:        διαταραχή της συναισθηµατικά ασταθούς προσωπικότητας (F60.3) 

διαταραχές της διαγωγής (F91.-) 
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F60.3- ∆ιαταραχή της προσωπικότητας του τύπου της συναισθηµατικής αστάθειας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από σαφή τάση του ατόµου να ενεργεί παρορµητικά, χωρίς 

να λαµβάνει υπ’ όψιν τις συνέπειες. Η διάθεση είναι απρόβλεπτη και ιδιότροπη. Υπάρχει προδιάθεση για 

συναισθηµατικά ξεσπάσµατα και αδυναµία ελέγχου των εκρήξεων συµπεριφοράς. Υπάρχει µια τάση για 

εριστική συµπεριφορά και για διενέξεις µε άλλα άτοµα, ειδικά όταν οι παρορµητικές ενέργειες ανακόπτονται 

ή επικρίνονται. Μπορούν να διακριθούν δύο τύποι: (α) ο παρορµητικός τύπος, που χαρακτηρίζεται κυρίως 

από συναισθηµατική αστάθεια και έλλειψη του ελέγχου των παρορµήσεων, και (β) ο µεταιχµιακός τύπος που 

χαρακτηρίζεται επιπλέον από διαταραγµένη εικόνα του ασθενούς για τον εαυτό του, για τους στόχους και για 

τις προσωπικές προτιµήσεις του. Στο µεταιχµιακό τύπο επίσης µπορεί να υπάρχουν χρόνια συναισθήµατα 

κενού και µια τάση για αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, στην οποία περιλαµβάνονται αυτοβλαπτικές 

πράξεις και απειλές για αυτοκτονία. 

Εξαιρ.: αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2) 

   F60.30 Παρορµητικός τύπος 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς): 

• επιθετική 

• εκρηκτική 

   F60.31 Μεταιχµιακός τύπος 

F60.4 Οιστριονική διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από ρηχό και ευµετάβλητο συναίσθηµα, 

αυτοδραµατοποίηση, θεατρικότητα, έκφραση συναισθηµάτων µε υπερβολικό τρόπο, υποβολιµότητα, 

εγωκεντρισµό, αυτο-επιείκεια, έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, συναισθήµατα που πληγώνονται 

εύκολα, καθώς και από συνεχή αναζήτηση της αναγνώρισης, της διέγερσης και της προσοχής. 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς): 

• υστερική 

• ψυχοβρεφική 

F60.5 Καταναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από αισθήµατα αµφιβολίας, τελειοθηρία, υπερβολική 

ευσυνειδησία, έλεγχο και ενασχόληση µε τις λεπτοµέρειες, πείσµα, σύνεση και ακαµψία. Μπορεί να 

εµφανίζονται επίµονες και ανεπιθύµητες σκέψεις ή παρορµήσεις, οι οποίες όµως δεν είναι τόσο σοβαρές όσο 

στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 

καταναγκαστική (διαταραχή) προσωπικότητα(ς) 

ψυχαναγκαστική (διαταραχή) προσωπικότητα(ς) 

Εξαιρ.: ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-) 

F60.6 Αγχώδης [αποφευκτική] διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από συναισθήµατα έντασης και ανησυχίας, ανασφάλειας 

και κατωτερότητας. Υπάρχει συνεχής έντονη επιθυµία το άτοµο να γίνεται αρεστό και αποδεκτό, 

υπερευαισθησία στην απόρριψη και στην κριτική, µε περιορισµένους προσωπικούς δεσµούς, και µια τάση 

αποφυγής ορισµένων δραστηριοτήτων, τονίζοντας τακτικά και µε υπερβολικό τρόπο τους πιθανούς κινδύνους 

σε καθημερινές καταστάσεις. 

F60.7 Εξαρτητική διαταραχή της προσωπικότητας 

∆ιαταραχή της προσωπικότητας χαρακτηριζόµενη από διάχυτη παθητική εξάρτηση από άλλα άτοµα για τη 

λήψη των µειζόνων και ελασσόνων αποφάσεων ζωής, µεγάλο φόβο εγκατάλειψης, αισθήµατα απελπισίας και 

ανικανότητας, παθητική ενδοτικότητα στις επιθυµίες των µεγαλυτέρων και άλλων ατόµων, και  µικρού 

βαθµού ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής. Η έλλειψη σθένους µπορεί να εµφανίζεται τόσο 

στη νοητική όσο και τη συναισθηµατική σφαίρα και υπάρχει συχνά µια τάση να µεταβιβάζει το άτοµο τις 

ευθύνες σε άλλους. 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς): 

• ασθενική 

• ανεπαρκής 

• παθητική 

• ηττοπαθής 
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F60.8 Άλλες ειδικές διαταραχές της προσωπικότητας 

(∆ιαταραχή) προσωπικότητα(ς): 

• εκκεντρική 

• ασταθής 

• ναρκισσιστική 

• παθητικο-επιθετική 

• ψυχονευρωσική 

• ανώριµη 

F60.9 ∆ιαταραχή της προσωπικότητας, µη καθορισµένη 

Νεύρωση του χαρακτήρα ΜΚΑ 

Παθολογική προσωπικότητα ΜΚΑ 

F61 Μικτές και άλλες διαταραχές της προσωπικότητας 
Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τις διαταραχές της προσωπικότητας που είναι ενοχλητικές, αλλά δεν 

εµφανίζουν τον ειδικό τύπο των συµπτωµάτων που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές που περιγράφηκαν στον 

κωδικό F60.-. Συνεπώς, συχνά είναι πιο δύσκολες να διαγνωστούν σε σύγκριση µε τις διαταραχές του 

κωδικού F60.- . 

Παραδείγµατα περιλαµβάνουν: 

• µικτές διαταραχές προσωπικότητας µε χαρακτηριστικά αρκετών από τις διαταραχές που περιγράφονται 

στον κωδικό F60.-, αλλά χωρίς µια προεξάρχουσα οµάδα συµπτωµάτων που θα επέτρεπε µια πιο σαφή και 

ειδική διάγνωση. 

• δυσάρεστες αλλαγές της προσωπικότητας που δε µπορούν να ταξινοµηθούν στον κωδικό F60.- ή F62.- 

και θεωρούνται δευτερογενείς της κύριας διάγνωσης ή της συνυπάρχουσας συναισθηµατικής ή αγχώδους 

διαταραχής. 

Εξαιρ.:        υπερτονισµός χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Z73) 

F62.- Εµµένουσες µεταβολές της προσωπικότητας, που δε µπορούν να αποδοθούν 

σε εγκεφαλική βλάβη ή νόσο 
∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς των ενηλίκων που έχουν αναπτυχθεί σε άτοµα χωρίς 

προηγούµενη διαταραχή της προσωπικότητας, µετά από έκθεση σε καταστροφικό ή υπερβολικά 

παρατεταµένο στρες, ή µετά από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Αυτές οι διαγνώσεις πρέπει να τίθενται µόνο όταν 

υπάρχει ένδειξη σαφούς και εµµένουσας µεταβολής στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται, 

σχετίζεται και σκέφτεται για το περιβάλλον και τον εαυτό του. Η µεταβολή της προσωπικότητας πρέπει να 

είναι σηµαντική και να σχετίζεται µε άκαµπτη και δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά, η οποία δεν προϋπήρχε 

του παθογόνου γεγονότος. Η µεταβολή δεν πρέπει να είναι άµεση εκδήλωση άλλης ψυχικής διαταραχής ή 

υπολειµµατικό σύµπτωµα προηγούµενης ψυχικής διαταραχής. 

Εξαιρ.: διαταραχή της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς που οφείλεται σε εγκεφαλική νόσο, βλάβη ή 

δυσλειτουργία (F07.-) 

F62.0 Εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας µετά από καταστροφική εµπειρία 

Εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας που είναι παρούσα για δύο τουλάχιστον χρόνια µετά από έκθεση 

σε καταστροφικό στρες. Το στρες πρέπει να είναι τόσο ακραίο, ώστε να µη χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψιν η 

ευπάθεια του ατόµου για να εξηγηθούν οι βαθιές επιπτώσεις του στην προσωπικότητα. Η διαταραχή 

χαρακτηρίζεται από εχθρική ή δύσπιστη στάση απέναντι στον κόσµο, κοινωνική απόσυρση, συναισθήµατα 

κενού  ή  απελπισίας,  ένα  χρόνιο  αίσθηµα  ότι  το  άτοµο  «ακροβατεί»  σαν  συνεχώς  να  απειλείται. Η  

µετατραυµατική αγχώδης διαταραχή (F43.1) µπορεί να προηγείται αυτού του τύπου µεταβολής της 

προσωπικότητας. 

Μεταβολή της προσωπικότητας µετά από: 

• έκθεση σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως στα θύµατα τροµοκρατίας 

• παρατεταµένη αιχµαλωσία µε επικείµενη πιθανότητα εκτέλεσης 

• βασανιστήρια 

• καταστροφές 

• εµπειρία στρατοπέδου συγκέντρωσης 

Εξαιρ.:        µετατραυµατική αγχώδης διαταραχή (F43.1) 
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F62.1 Εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας µετά από ψυχιατρική νόσο 

Μεταβολή της προσωπικότητας, η οποία εµµένει για τουλάχιστον δύο χρόνια και µπορεί να αποδοθεί σε 

τραυµατική εµπειρία νόσησης από σοβαρή ψυχιατρική νόσο. Η µεταβολή δεν µπορεί να εξηγηθεί από 

προηγούµενη διαταραχή της προσωπικότητας, και πρέπει να διαφοροποιείται από την υπολειµµατική 

σχιζοφρένεια και άλλες καταστάσεις ατελούς ανάρρωσης από προηγούµενη ψυχική διαταραχή. Η µεταβολή 

της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από υπερβολική εξάρτηση από τους άλλους  και  απαιτητική 

συµπεριφορά απέναντί τους. Το άτοµο έχει την πεποίθηση ότι έχει αλλάξει ή ότι έχει στιγµατιστεί από τη 

νόσο, πράγµα που οδηγεί σε αδυναµία σύναψης και διατήρησης στενών και πιστών διαπροσωπικών σχέσεων 

και  σε  κοινωνική  αποµόνωση.  Παρατηρείται,  επίσης,  παθητικότητα,  ελάττωση  των  ενδιαφερόντων  και 

µειωµένη συµµετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, καθώς και επίµονα παράπονα ασθένειας, συχνά 

σχετιζόµενα µε υποχονδριακές αιτιάσεις και συµπεριφορά δίκην ασθενούς. Το άτοµο εµφανίζει δυσφορική ή 

συναισθηµατική αστάθεια που δεν οφείλεται στην παρουσία σύγχρονης ή προηγούµενης ψυχικής διαταραχής 

µε υπολειµµατικά συναισθηµατικά συµπτώµατα. Τελικά παρουσιάζονται µακρόχρονα προβλήµατα στην 

κοινωνική και επαγγελµατική λειτουργικότητα. 

F62.8- Άλλες εµµένουσες µεταβολές της προσωπικότητας 

   F62.80 Εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας στο σύνδροµο χρόνιου πόνου 

F62.88 Άλλες εµµένουσες µεταβολές της προσωπικότητας 

F62.9 Εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας, µη καθορισµένη 

F63.- ∆ιαταραχές των συνηθειών και των ενορµήσεων 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ορισµένες διαταραχές της συµπεριφοράς που δε µπορούν να ταξινοµηθούν 

σε άλλες κατηγορίες. Χαρακτηρίζονται από επαναλαµβανόµενες ανεξέλεγκτες πράξεις χωρίς σαφή λογικά 

κίνητρα που βλάπτουν, γενικά, τα συµφέροντα του ίδιου του ασθενή αλλά και των άλλων. Ο ίδιος ο ασθενής 

περιγράφει µια παρορµητική συµπεριφορά. Παρότι δεν είναι σαφής η αιτία αυτών των διαταραχών, 

οµαδοποιούνται από κοινού µόνο λόγω αδρών περιγραφικών οµοιοτήτων και όχι άλλων κοινών σηµαντικών 

χαρακτηριστικών. 

Εξαιρ.:      διαταραχές των ενορµήσεων και συνηθειών που σχετίζονται µε τη σεξουαλική συµπεριφορά (F65.-) 

καθ’ έξιν υπερβολική χρήση οινοπνευµατωδών ή ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19) 

F63.0 Παθολογική χαρτοπαιξία 

Η διαταραχή περιλαµβάνει συχνά, επαναλαµβανόµενα επεισόδια ενασχόλησης µε τυχερά παίγνια τα οποία 

κυριαρχούν στη ζωή του ασθενούς και καταρρακώνουν τις κοινωνικές, επαγγελµατικές, υλικές και 

οικογενειακές αξίες και υποχρεώσεις. 

Ψυχαναγκαστική χαρτοπαιξία 

Εξαιρ.: υπερβολική ενασχόληση µε τυχερά παίγνια από µανιακούς ασθενείς (F30.-) 

τυχερά παίγνια στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (F60.2) 

τυχερά παίγνια και στοιχήµατα ΜΚΑ (Z72.8) 

F63.1 Παθολογική συµπεριφορά εµπρησµού [πυροµανία] 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επανειληµµένες πράξεις ή απόπειρες εµπρησµού περιουσιακών στοιχείων ή 

άλλων  αντικειµένων χωρίς προφανές κίνητρο  και από  επίµονη ενασχόληση µε αντικείµενα που σχετίζονται 

µε τη φωτιά και τον εµπρησµό. Αυτή η συµπεριφορά συχνά συνδέεται µε αίσθηµα αυξανόµενη έντασης πριν, 

αλλά και µε έντονη διέγερση αµέσως µετά την πράξη. 

Εξαιρ.:        εµπρησµός: 

• ως η αιτία παρατήρησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2) 

• σε  τοξίκωση  από  οινοπνευµατώδη  ή  ψυχοτρόπες  ουσίες  (F10-F19,  µε  κοινό τέταρτο 

χαρακτήρα το .0) 

• σε οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09) 

• σε σχιζοφρένεια (F20.-) 

• σε διαταραχές διαγωγής (F91.-) 

• σε ενήλικα µε αντικοινωνική διαταραχή της συµπεριφοράς (F60.2) 
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F63.2 Παθολογική συµπεριφορά κλοπής [κλεπτοµανία] 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από επανειληµµένη αποτυχία του ατόµου να αντισταθεί στην παρόρµηση για 

κλοπή αντικειµένων, τα οποία δεν αποκτώνται για προσωπική χρήση ή χρηµατικό όφελος. Αντίθετα τα 

αντικείµενα αυτά µπορεί να απορρίπτονται, να δωρίζονται, ή να συσσωρεύονται. Αυτή η συµπεριφορά 

συνήθως συνοδεύεται από ένα αυξανόµενο συναίσθηµα έντασης πριν την πράξη και από συναίσθηµα 

ικανοποίησης κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά την πράξη. 

Εξαιρ.:        κλοπές από καταστήµατα ως αιτία παρακολούθησης για ύποπτη ψυχική διαταραχή (Z03.2) 

οργανικές ψυχικές διαταραχές (F00-F09) 

καταθλιπτική διαταραχή µε κλεπτοµανία (F31-F33) 

F63.3 Τριχοτιλλοµανία 

∆ιαταραχή χαρακτηριζόµενη από αισθητή απώλεια µαλλιών που οφείλεται σε επαναλαµβανόµενη αποτυχία 

του ατόµου να αντισταθεί στην παρόρµησή του να εκριζώνει τρίχες. Της εκρίζωσης των τριχών συνήθως 

προηγείται µια αυξανόµενη συναισθηµατική ένταση, ενώ ακολουθεί συναίσθηση ανακούφισης ή 

ικανοποίησης. Αυτή η διάγνωση δεν πρέπει να τίθεται εάν προϋπάρχει φλεγµονή του δέρµατος, ή αν η 

εκρίζωση τριχών αποτελεί απάντηση σε παραληρητική ιδέα ή ψευδαίσθηση. 

Εξαιρ.:        διαταραχή στερεότυπων κινήσεων µε απόσπαση  τριχών (F98.4) 

F63.8 Άλλες διαταραχές των συνηθειών και των ενορµήσεων 

Άλλα είδη επιµόνως επαναλαµβανόµενης δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς, τα οποία δεν είναι δευτερογενή 

ενός αναγνωρίσιµου ψυχιατρικού συνδρόµου και όπου φαίνεται ότι ο ασθενής επανειληµµένα αποτυγχάνει  

να αντισταθεί στις παρορµήσεις που τον οδηγούν σε µια τέτοια συµπεριφορά. Υπάρχει µια  πρόδροµη 

περίοδος εσωτερικής έντασης, και µε ένα αίσθηµα ανακούφισης κατά τη στιγµή της συγκεκριµένης πράξης. 

∆ιαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή 

F63.9 ∆ιαταραχή των συνηθειών και των ενορµήσεων, µη καθορισµένη 

F64.- ∆ιαταραχές της ταυτότητας του φύλου 

F64.0 ∆ιαφυλική διαταραχή [τρανσεξουαλισµός] 

Επιθυµία του ατόµου να ζήσει και να γίνει αποδεκτό ως άτοµο του αντίθετου φύλου, η οποία συνήθως 

συνοδεύεται από ένα αίσθηµα δυσφορίας και ακαταλληλότητάς του για το ανατοµικό φύλο του και από την 

επιθυµία του για χειρουργική επέµβαση και ορµονική υποκατάσταση, ούτως ώστε το σώµα του να ταιριάζει, 

όσο γίνεται περισσότερο, µε εκείνο του προτιµώµενου φύλου. 

F64.1 Παρενδυσία διπλού ρόλου 

Είναι η ένδυση µε ρούχα του αντίθετου φύλου, µε στόχο την απόλαυση της προσωρινής εµπειρίας του να 

ανήκει στο αντίθετο φύλο, χωρίς όµως περαιτέρω επιθυµία για µονιµότερη αλλαγή φύλου ή σχετική 

χειρουργική επέµβαση, και χωρίς η αντιστροφή της ένδυσης να συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση. 

∆ιαταραχή της ταυτότητας φύλου της εφηβείας ή της ενήλικης ζωής, µη τρανσεξουαλικού τύπου 

Εξαιρ.:         φετιχιστική παρενδυσία (F65.1) 

F64.2 ∆ιαταραχή της ταυτότητας φύλου στην παιδική ηλικία 

∆ιαταραχή που συνήθως εµφανίζεται για πρώτη φορά κατά την πρώιµη παιδική ηλικία (και πάντοτε αρκετά 

πριν την εφηβεία), η οποία χαρακτηρίζεται από επίµονη και έντονη δυσφορία του ατόµου για το φύλο του,  

µαζί µε την επιθυµία του να είναι (ή την επιµονή του ότι είναι) του αντίθετου φύλου. Υπάρχει επίµονη 

ενασχόληση µε την ένδυση και τις δραστηριότητες του αντίθετου φύλου και απάρνηση του δικού του φύλου. 

Η διάγνωση προϋποθέτει µεγάλη διαταραχή της φυσιολογικής ταυτότητας του φύλου, ενώ µόνο το 

"αγοροκόριτσο" ή µια θηλυπρεπής συµπεριφορά στα αγόρια δεν είναι αρκετές ενδείξεις. Οι διαταραχές της 

ταυτότητας του φύλου σε άτοµα που έχουν φτάσει ή εισέρχονται στην εφηβική ηλικία δεν πρέπει να 

ταξινοµούνται εδώ αλλά στον κωδικό F66.-. 

Εξαιρ.:         δυστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισµός (F66.1) 

διαταραχή της σεξουαλικής ωρίµανσης (F66.0) 

F64.8 Άλλες διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 

F64.9 ∆ιαταραχή της ταυτότητας του φύλου µη καθορισµένη 

∆ιαταραχή του ρόλου του φύλου ΜΚΑ 

F65.- ∆ιαταραχές της σεξουαλικής προτίµησης 

Περιλαµβ.:  παραφιλίες 
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F65.0 Φετιχισµός 

Η εξάρτηση από κάποιο άψυχο αντικείµενο ως ερέθισµα για σεξουαλική διέγερση και σεξουαλική 

ικανοποίηση. Πολλά από τα αντικείµενα αυτά (φετίχ) αποτελούν προέκταση του ανθρώπινου σώµατος, όπως 

ενδύµατα ή υποδήµατα. Άλλα συχνά παραδείγµατα χαρακτηρίζονται από κάποια ειδική υφή, όπως 

λαστιχένια, πλαστικά ή δερµάτινα αντικείµενα. Τα φετιχιστικά αντικείµενα έχουν ποικίλη σηµασία για το 

άτοµο. Σε µερικές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται απλά για να επαυξήσουν τη σεξουαλική διέγερση, η οποία 

επιτυγχάνεται µε συνηθισµένους τρόπους (π.χ. ζητούν ο/η σύντροφος να φορά ένα συγκεκριµένο ρούχο). 

F65.1 Φετιχιστική παρενδυσία 

Η ένδυση µε ρούχα του αντίθετου φύλου µε κύριο στόχο τη σεξουαλική διέγερση και τη δηµιουργία εικόνας 

ατόµου του αντίθετου φύλου. Η φετιχιστική παρενδυσία διακρίνεται από την παρενδυσία διπλού ρόλου µέσω 

της σαφούς σχέσης της µε τη σεξουαλική διέγερση, καθώς και της ισχυρής επιθυµίας του ατόµου να 

αποµακρύνει το ρουχισµό µετά τον οργασµό και την πτώση της σεξουαλικής του επιθυµίας. Η φετιχιστική 

παρενδυσία µπορεί να αποτελέσει πρώιµη φάση της ανάπτυξης της διαφυλικής διαταραχής. 

Παρενδυσιακός φετιχισµός 

F65.2 Επιδειξιοµανία 

Επαναλαµβανόµενη ή επίµονη τάση του ατόµου να εκθέτει τα γεννητικά του όργανα σε ξένους (συνήθως του 

αντίθετου φύλου) ή σε ανθρώπους σε δηµόσιους χώρους, χωρίς να προσκαλεί ή να σκοπεύει σε στενότερη 

επαφή. Συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, υπάρχει σεξουαλική διέγερση κατά τον χρόνο της έκθεσης και η πράξη 

συχνά ακολουθείται από αυνανισµό. 

F65.3 Ηδονοβλεψία 

Επαναλαµβανόµενη ή επίµονη τάση του ατόµου να κοιτάζει ανθρώπους που εκτελούν κάποια σεξουαλική ή 

προσωπική συµπεριφορά, όπως το γδύσιµο. Αυτό συµβαίνει εν αγνοία των παρακολουθούµενων ανθρώπων 

και συνήθως οδηγεί σε σεξουαλική διέγερση και αυνανισµό. 

F65.4 Παιδοφιλία 

Σεξουαλική προτίµηση για παιδιά, αγόρια ή κορίτσια ή και τα δύο, συνήθως προεφηβικής ή πρώιµης 

εφηβικής ηλικίας. 

F65.5 Σαδοµαζοχισµός 

Προτίµηση για σεξουαλική δραστηριότητα που περιλαµβάνει πρόκληση άλγους, εξευτελισµό, ή υποδούλωση. 

Αν το άτοµο προτιµά να είναι ο δέκτης ενός τέτοιου διεγερτικού ερεθίσµατος αυτό ονοµάζεται µαζοχισµός. Η 

αντίθετη περίπτωση ονοµάζεται σαδισµός. Συχνά ένα άτοµο διεγείρεται σεξουαλικά τόσο από σαδιστικές,  

όσο και από µαζοχιστικές δραστηριότητες. 

Μαζοχισµός 

Σαδισµός 

F65.6 Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής προτίµησης 

Μερικές φορές εµφανίζεται πάνω από µία µη φυσιολογική σεξουαλική προτίµηση σε ένα άτοµο, χωρίς καµιά 

από αυτές να κατατάσσεται πρώτη. Ο πιο κοινός συνδυασµός είναι ο φετιχισµός, η παρενδυσία και ο 

σαδοµαζοχισµός. 

F65.8 Άλλες διαταραχές της σεξουαλικής προτίµησης 

Ποικιλία άλλων µορφών σεξουαλικής προτίµησης και δραστηριότητας, µεταξύ των οποίων η διεξαγωγή 

αισχρών τηλεφωνικών κλήσεων, το τρίψιµο του σώµατος επάνω σε άλλους ανθρώπους µε στόχο τη 

σεξουαλική διέγερση σε δηµόσιους χώρους µε συνωστισµό, η σεξουαλική δραστηριότητα µε ζώα, και η 

χρήση στραγγαλισµού ή ανοξίας µε στόχο την εντονότερη σεξουαλική διέγερση. 

Εφαψιµανία 

Νεκροφιλία 

F65.9 ∆ιαταραχή της σεξουαλικής προτίµησης, µη καθορισµένη 

Σεξουαλικές παρεκκλίσεις ΜΚΑ 

F66.- Ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς που σχετίζονται 

µε τη σεξουαλική ανάπτυξη και προσανατολισµό 

Σηµειώσεις: Ο σεξουαλικός προσανατολισµός από µόνος του δεν πρέπει να θεωρείται διαταραχή. 
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F66.0 ∆ιαταραχή της σεξουαλικής ωρίµανσης 

Ο ασθενής υποφέρει από αβεβαιότητα για την ταυτότητα του φύλου του ή τον σεξουαλικό του 

προσανατολισµό, γεγονός που του προκαλεί άγχος ή κατάθλιψη. Συνήθως αυτό συµβαίνει σε εφήβους οι 

οποίοι δεν είναι βέβαιοι αν είναι οµοφυλόφιλοι, ετεροφυλόφιλοι ή αµφιφυλόφιλοι, ή σε άτοµα τα οποία 

ανακαλύπτουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός τους αλλάζει, µετά από µια περίοδο όπου αυτός 

διατηρείται εµφανώς σταθερός, συχνά µέσα σε µια µακροχρόνια σχέση. 

F66.1 ∆υστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισµός 

Η ταυτότητα του φύλου ή η σεξουαλική προτίµηση (ετεροφυλοφιλία, οµοφυλοφιλία, αµφιφυλοφιλία, ή 

προεφηβική διαταραχή σεξουαλικότητας) δεν αµφισβητείται, αλλά το άτοµο επιθυµεί να ήταν διαφορετική, 

λόγω συνοδών ψυχολογικών διαταραχών και διαταραχών συµπεριφοράς, ενώ επίσης µπορεί να αναζητήσει 

θεραπεία, προκειµένου να την αλλάξει. 

F66.2 ∆ιαταραχή της σεξουαλικής σχέσης 

Η ταυτότητα του φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισµός (ετεροφυλοφιλία, οµοφυλοφιλία ή 

αµφιφυλοφιλία) ευθύνεται για δυσκολίες στη δηµιουργία ή τη διατήρηση µιας σχέσης µε έναν σεξουαλικό 

σύντροφο. 

F66.8 Άλλες διαταραχές της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

F66.9 ∆ιαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, µη καθορισµένη 

F68.- Άλλες διαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του ενηλίκου 

F68.0 Ανάπτυξη σωµατικών συµπτωµάτων από ψυχολογικές αιτίες 

Σωµατικά συµπτώµατα συµβατά µε -και αρχικά οφειλόµενα σε- επιβεβαιωµένη σωµατική διαταραχή, νόσηµα 

ή αναπηρία, υπερτονίζονται ή παρατείνονται λόγω της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς. Ο ασθενής 

είναι συνήθως καταπονηµένος από το άλγος ή την αναπηρία του και συχνά καταλαµβάνεται από ανησυχία, 

που µπορεί να είναι δικαιολογηµένη, για την πιθανότητα παρατεταµένης ή προοδευτικής ανικανότητας ή 

άλγους. 

Νεύρωση αποζηµίωσης [compensation neurosis] 

F68.1 Σκόπιµη πρόκληση ή υπόκριση συµπτωµάτων ή διαταραχών, σωµατικών ή ψυχικών 

[πλασµατική διαταραχή] 

Ο ασθενής υποκρίνεται συµπτώµατα επανειληµµένως και χωρίς προφανή λόγο, και µπορεί ακόµη και να 

προξενήσει βλάβη στον εαυτό του µε στόχο την πρόκληση συµπτωµάτων ή σηµείων. Το κίνητρο είναι 

αδιευκρίνιστο και ενδεχοµένως εσωτερικό µε σκοπό να υιοθετήσει το άτοµο το ρόλο του ασθενούς. Η 

διαταραχή συχνά συνδυάζεται µε σηµαντικές διαταραχές της προσωπικότητας και των σχέσεων. 

Σύνδροµο επανειληµµένων εισαγωγών σε νοσοκοµεία [peregrinating patient] 

Σύνδροµο ασθενούς hospital-hopper [περιπλανώµενος ασθενής] 

Σύνδροµο Münchhausen 

Εξαιρ.:         προκλητή δερµατίτιδα (L98.1) 

άτοµο προσποιούµενο ασθένεια (µε εµφανές κίνητρο) (Z76.8) 

F68.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς 

∆ιαταραχή χαρακτήρα ΜΚΑ 

∆ιαταραχή σχέσεων ΜΚΑ 

F69 Μη καθορισµένη διαταραχή της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς 
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Νοητική καθυστέρηση 

 

(F70-F79) 
Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναστολή ή ατελή ανάπτυξη της νόησης, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από 

διαταραχή δεξιοτήτων που εκδηλώνονται κατά την περίοδο ανάπτυξης και συµβάλουν στο συνολικό επίπεδο 

νοηµοσύνης, π.χ. γνωστικών, γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Η υστέρηση µπορεί να εµφανιστεί 

µαζί µε -ή χωρίς- κάποια άλλη ψυχική ή σωµατική διαταραχή. 

Ο βαθµός της νοητικής υστέρησης εκτιµάται συµβατικά µε τη χρήση προτυποποιηµένων δοκιµασιών νοηµοσύνης. 

Αυτές µπορούν να συµπληρωθούν από κλίµακες αξιολόγησης της κοινωνικής προσαρµογής, προσαρµοσµένες στο 

εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον. Οι µετρήσεις αυτές παρέχουν µια κατά προσέγγιση ένδειξη του βαθµού νοητικής 

υστέρησης. Η διάγνωση θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνολική αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών από έναν 

έµπειρο ειδικό στη διάγνωση. 

Οι νοητικές ικανότητες και η κοινωνική προσαρµογή µπορεί να µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου και, όσο 

κακές κι αν είναι, µπορούν να βελτιωθούν µετά από εκπαίδευση και αποκατάσταση. Η διάγνωση θα πρέπει πάντα να 

βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα λειτουργικότητας. 

Εάν συνυπάρχουν άλλες καταστάσεις, όπως αυτισµός, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, επιληψία, διαταραχές της 

κοινωνικής συµπεριφοράς ή σοβαρές σωµατικές αναπηρίες, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν πρόσθετοι κωδικοί. 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση µε τις κατηγορίες F70-F79 για τον 

προσδιορισµό της έκτασης της διαταραχής της συµπεριφοράς: 

.0 Ανύπαρκτη ή ελάχιστη διαταραχή της συµπεριφοράς 

.1 Σηµαντική διαταραχή της συµπεριφοράς η οποία απαιτεί παρακολούθηση ή   

 θεραπεία 

.8 Άλλες διαταραχές της συµπεριφοράς 

.9 Χωρίς αναφορά διαταραχής της συµπεριφοράς 

F70.-    Ελαφρά νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 50 έως 69 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 9 έως λιγότερο των 12 ετών). 

Πιθανόν υπάρχουν µαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Πολλοί ενήλικες καταφέρνουν να εργαστούν, να 

διατηρήσουν καλές κοινωνικές σχέσεις και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 

Περιλαµβ.:  µικρόνοια 

ελαφρά νοητική δυσλειτουργία 

F71.-    Μέτρια νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 35 έως 49 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 6 έως λιγότερο των 9 ετών). 

Πιθανόν καταλήγει σε σηµαντική αναπτυξιακή καθυστέρηση κατά την παιδική ηλικία, αλλά τα περισσότερα 

παιδιά µπορούν να αποκτήσουν κάποιου βαθµού ανεξαρτησία στην αυτοφροντίδα, καθώς και επαρκείς 

δεξιότητες επικοινωνίας και επαρκή εκπαίδευση. Οι ενήλικες θα χρειαστούν διαφόρων βαθµών υποστήριξη 

για να επιβιώσουν και να εργαστούν στην κοινότητα. 

Περιλαµβ.:  µέτρια νοητική δυσλειτουργία 

F72.-    Σοβαρή νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Νοητικό πηλίκο (IQ) από 20 έως 34 (στους ενήλικες, νοητική ηλικία από 3 έως λιγότερο των 6 ετών). 

Πιθανόν να οδηγήσει σε συνεχή ανάγκη φροντίδας. 

Περιλαµβ.:  σοβαρή νοητική δυσλειτουργία 

F73.-    Βαριά νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Νοητικό πηλίκο (IQ) κάτω του 20 (στους ενήλικες νοητική ηλικία κάτω των 3 ετών). Καταλήγει σε σοβαρό 

περιορισµό στην αυτο-φροντίδα, τον έλεγχο της ούρησης και της αφόδευσης, την επικοινωνία και την 

κινητικότητα. 

Περιλαµβ.:  βαριά νοητική δυσλειτουργία 
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F74.- Αναντίστοιχη νοηµοσύνη 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Υπάρχει µια σαφής διαφορά (τουλάχιστον 15 µονάδες IQ), π.χ. µεταξύ λεκτικών και πρακτικών δεξιοτήτων. 

F78.- Άλλη νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Η κατηγορία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον όταν η εκτίµηση της νοητικής υστέρησης, 

χρησιµοποιώντας τις συνήθεις µεθόδους που συνοδεύουν αισθητηριακές ή σωµατικές αναπηρίες, είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη ή αδύνατη, όπως και σε τυφλούς, κωφάλαλους, σε σοβαρές διαταραχές συµπεριφοράς ή 

σε άτοµα µε σωµατική αναπηρία. 

F79.- Μη καθορισµένη νοητική υστέρηση 
[Βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας για τους 4ους χαρακτήρες] 

Περιλαµβάνει τις περιπτώσεις µε µη επαρκείς πληροφορίες για να ταξινοµηθεί η νοητική υστέρηση σε µία 

από τις ανωτέρω αναφερόµενες κατηγορίες. 

Περιλαµβ.:  νοητική: 

• δυσλειτουργία ΜΚΑ 

• ανεπάρκεια ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

∆ιαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 
 

(F80-F89) 
Οι διαταραχές που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

(α) η έναρξή τους εντοπίζεται σταθερά κατά τη βρεφική ή παιδική ηλικία, 

(β) παρουσιάζεται βλάβη ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη λειτουργιών που συσχετίζονται ισχυρά µε τη βιολογική   

ωρίµανση του κεντρικού νευρικού συστήµατος, και 

(γ) εµφανίζουν σταθερή πορεία χωρίς υφέσεις και υποτροπές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι λειτουργίες που πλήττονται περιλαµβάνουν τις γλωσσικές ικανότητες, τις 

οπτικοχωρικές δεξιότητες και τον συντονισµό των κινήσεων. Κατά κανόνα η καθυστέρηση ή η βλάβη εµφανίζεται όσο  

νωρίτερα  είναι  δυνατόν  να  ανιχνευθεί  αξιόπιστα.  Οι  διαταραχές  υποχωρούν  προοδευτικά  καθώς  το  παιδί 

µεγαλώνει, αν και µικρά υπολειµµατικά ελλείµµατα συχνά παραµένουν και στην ενήλικη ζωή. 

 

F80.-    Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας [του λόγου] 
∆ιαταραχές κατά τις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης γλωσσικής ικανότητας διαταράσσονται ήδη 

από τα πρώιµα στάδια της ανάπτυξης. Οι διαταραχές δεν µπορούν να αποδοθούν άµεσα σε νευρολογικές 

ανωµαλίες ή ανωµαλίες του µηχανισµού του λόγου, βλάβες των αισθητήριων οργάνων, νοητική υστέρηση, ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας συχνά 

ακολουθούνται από δευτερογενή προβλήµατα, όπως δυσχέρεια ανάγνωσης και ορθογραφίας, προβλήµατα 

στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαταραχές του συναισθήµατος και της συµπεριφοράς. 
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F80.0 Ειδική διαταραχή της άρθρωσης 

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η χρήση των φθόγγων βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο 

για τη νοητική ηλικία του παιδιού, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε φυσιολογικό επίπεδο. 

∆υσλαλία 

Αναπτυξιακή διαταραχή άρθρωσης 

Λειτουργική διαταραχή της άρθρωσης 

Τραύλισµα [λαβδακισµός] 

Αναπτυξιακή φωνητική διαταραχή 

Εξαιρ.:         βλάβη της άρθρωσης του λόγου (που οφείλεται σε): 

• αφασία ΜΚΑ (R47.0) 

• απραξία (R48.2) 

• απώλεια της ακοής (H90-H91) 

• νοητική καθυστέρηση (F70-F79) 

• µε αναπτυξιακή διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας: 

- τύπου έκφρασης (F80.1) 

- τύπου αντίληψης (F80.2) 

F80.1 ∆ιαταραχή στην έκφραση της γλώσσας [του λόγου] 

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται µε τον προφορικό λόγο 

βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του, αλλά η κατανόηση της γλώσσας 

βρίσκεται µέσα στα φυσιολογικά όρια. Μπορεί να υπάρχουν ή όχι ανωµαλίες στην άρθρωση. 

Αναπτυξιακή δυσφασία ή αφασία, τύπου έκφρασης 

Εξαιρ.:         δυσφασία και αφασία: 

• αναπτυξιακή, τύπου αντίληψης (F80.2-) 

• ΜΚΑ (R47.0) 

εκλεκτική αλαλία (F94.0) 

επίκτητη αφασία µε επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) 

νοητική υστέρηση (F70-F79) 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-) 

F80.2- Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας [του λόγου] 

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στην οποία η ικανότητα κατανόησης του λόγου από το παιδί βρίσκεται κάτω 

από το αντίστοιχο επίπεδο για τη νοητική ηλικία του. Πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις επηρεάζεται σε 

σηµαντικό βαθµό επίσης και η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης και συχνά παρατηρούνται ανωµαλίες στην 

παραγωγή φθόγγων. 

Συγγενής ελλειµµατική ακουστική αντίληψη 

Αναπτυξιακή: 

• δυσφασία ή αφασία, τύπου αντίληψης 

• αφασία του Wernicke 

Λεκτική κώφωση 

Εξαιρ.:         αυτισµός (F84.0-F84.1) 

δυσφασία και αφασία: 

• αναπτυξιακή, τύπου έκφρασης (F80.1) 

• ΜΚΑ (R47.0) 

εκλεκτική αλαλία (F94.0) 

επίκτητη αφασία µε επιληψία [Landau-Kleffner] (F80.3) 

νοητική υστέρηση (F70-F79) 

γλωσσική καθυστέρηση που οφείλεται σε κώφωση (H90-H91) 

F80.20 ∆ιαταραχή ακουστικής επεξεργασίας και αντίληψης 

F80.28 Άλλες αντιληπτικές διαταραχές της γλώσσας [του λόγου] 
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F80.3 Επίκτητη αφασία συνοδευόµενη µε επιληψία [Landau-Kleffner] 

∆ιαταραχή στην οποία το παιδί, ενώ έχει προηγούµενα επιτύχει φυσιολογική πρόοδο  στη  γλωσσική 

ανάπτυξη, χάνει τις γλωσσικές του δεξιότητες τόσο του τύπου έκφρασης όσο και αυτές του τύπου αντίληψης, 

ενώ διατηρεί τη γενική νοηµοσύνη. Η έναρξη της διαταραχής συνοδεύεται από παροξυσµικές ανωµαλίες του 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος και στην πλειονότητα των περιπτώσεων επίσης από επιληπτικούς σπασµούς. 

Συνήθως η έναρξη της διαταραχής εντοπίζεται στις ηλικίες µεταξύ τριών και επτά ετών και οι γλωσσικές 

δεξιότητες χάνονται µέσα σε διάστηµα ηµερών ή εβδοµάδων. Η χρονική συσχέτιση µεταξύ της έναρξης των 

σπασµών και της απώλειας των γλωσσικών δεξιοτήτων ποικίλλει, µε το ένα να προηγείται του άλλου (και 

αντίστροφα) κατά λίγους µήνες έως δύο χρόνια. Ως πιθανή αιτία αυτής της διαταραχής έχει προταθεί µια 

φλεγµονώδης διεργασία του εγκεφάλου. Περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών µένουν µε µια περισσότερο ή 

λιγότερο σοβαρή βλάβη της γλωσσικής αντιληπτικής ικανότητας. 

Εξαιρ.:        αφασία λόγω αποργανωτικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F84.2-F84.3) 

αφασία λόγω αυτισµού (F84.0-F84.1) 

αφασία ΜΚΑ (R47.0) 

F80.8 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας [του λόγου] 

Τραύλισµα 

F80.9 Αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας [του λόγου], µη καθορισµένη 

Γλωσσική διαταραχή ΜΚΑ 

F81.- Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 
∆ιαταραχές στις οποίες τα φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης ικανοτήτων διαταράσσονται από τα πρώιµα 

στάδια της ανάπτυξης. ∆εν πρόκειται απλά για συνέπεια έλλειψης ευκαιριών µάθησης ή νοητικής υστέρησης, 

ούτε είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε µορφής επίκτητου τραυµατισµού ή νόσου του εγκεφάλου. 

F81.0 Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης και της ορθογραφίας 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι µια ειδική και σηµαντική βλάβη στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης 

που δε µπορεί να αποδοθεί µόνο στη νοητική ηλικία, στα προβλήµατα οπτικής οξύτητας, ή στην ανεπαρκή 

εκπαίδευση. Οι δεξιότητες της κατανόησης του γραπτού κειµένου, της αναγνώρισης των γραπτών λέξεων,  

της προφορικής ανάγνωσης και της εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν ανάγνωση, µπορεί να έχουν όλες 

υποστεί βλάβη. Η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης συνήθως συνδυάζεται µε ορθογραφικές δυσχέρειες που 

συχνά παραµένουν µέχρι την εφηβεία, ακόµη και όταν έχει πλέον επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην ανάγνωση. 

Συνήθως των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών της ανάγνωσης προηγείται ιστορικό διαταραχών ανάπτυξης 

του λόγου και της γλώσσας. Κατά τη σχολική ηλικία συχνά συνυπάρχουν συναισθηµατικές διαταραχές και 

διαταραχές της συµπεριφοράς . 

Αναπτυξιακή δυσλεξία 

Ειδική καθυστέρηση της ανάγνωσης 

«Ανάδροµη ανάγνωση» [ανάγνωση προς τα πίσω] 

Εξαιρ.:         αλεξία ΜΚΑ (R48.0) 

δυσλεξία ΜΚΑ (R48.0) 

δυσχέρειες ανάγνωσης εξαιτίας συναισθηµατικών διαταραχών (F93.-) 

F81.1 Ειδική διαταραχή της ορθογραφίας 
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι µια ειδική και σηµαντική µειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών 

δεξιοτήτων  χωρίς να προϋπάρχει ιστορικό  διαταραχής της  ανάγνωσης  και η οποία δε  µπορεί να  αποδοθεί 

µόνο σε µικρή νοητική ηλικία, σε προβλήµατα οπτικής οξύτητας, ή σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση. 

Επηρεάζονται τόσο η προφορική ικανότητα συλλαβισµού των λέξεων, όσο και η ορθογραφία. 

Ειδική καθυστέρηση της ορθογραφίας (χωρίς διαταραχή της ανάγνωσης) 

Εξαιρ.:         αγραφία ΜΚΑ (R48.8) 

δυσχέρειες ορθογραφίας: 

• που οφείλονται σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55) 

• που σχετίζονται µε διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) 
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F81.2 Ειδική διαταραχή των αριθµητικών ικανοτήτων 
Πρόκειται για µια ειδική µειονεξία στις αριθµητικές ικανότητες η οποία δε µπορεί να εξηγηθεί µε βάση µόνο 

µια γενική νοητική υστέρηση ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Η µειονεξία αφορά περισσότερο στην απόκτηση των 

βασικών υπολογιστικών δεξιοτήτων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης, 

παρά σε ικανότητα κατανόησης των πλέον αφηρηµένων µαθηµατικών εννοιών που απαιτούνται για την 

άλγεβρα, την τριγωνοµετρία, τη γεωµετρία ή το µαθηµατικό λογισµό. 

Αναπτυξιακό σύνδροµο Gerstmann 

Αναπτυξιακή αριθµητική διαταραχή 

Αναπτυξιακή αδυναµία εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων 

Εξαιρ.:         αδυναµία εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων ΜΚΑ (R48.8) 

µικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων (F81.3) 

αριθµητικές δυσκολίες, κυρίως οφειλόµενες σε ανεπαρκή διδασκαλία (Z55) 

F81.3 Μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων 

Ασαφώς καθορισµένη υπολειµµατική κατηγορία διαταραχών µε σηµαντικό έλειµµα τόσο στις αριθµητικές 

ικανότητες, όσο και στις ικανότητες ανάγνωσης ή ορθογραφίας των λέξεων, το οποίο δεν µπορεί να εξηγηθεί 

στο πλαίσιο µόνο µιας γενικής νοητικής υστέρησης ή ανεπαρκούς διδασκαλίας. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει  

να χρησιµοποιείται για διαταραχές που πληρούν τα κριτήρια τόσο του κωδικού F81.2, όσο και ενός από τους 

κωδικούς F81.0 ή F81.1. 

Εξαιρ.: • διαταραχή της ορθογραφίας (F81.1) 

• διαταραχή της ανάγνωσης (F81.0) 

• διαταραχή των αριθµητικών δεξιοτήτων (F81.2) 

F81.8 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 

Αναπτυξιακή διαταραχή έκφρασης του γραπτού λόγου 

F81.9 Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, µη καθορισµένη 

Μαθησιακή διαταραχή ΜΚΑ 

Μαθησιακή ανικανότητα ΜΚΑ 

Ανικανότητα απόκτησης γνώσεων ΜΚΑ 

F82.- Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας 
∆ιαταραχή στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σοβαρή µειονεξία στην ανάπτυξη του συντονισµού 

των κινήσεων, η οποία δεν µπορεί να εξηγηθεί µόνο στα πλαίσια γενικής νοητικής υστέρησης ή κάποιας 

ειδικής συγγενούς ή επίκτητης νευρολογικής διαταραχής. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

προσεκτική κλινική εξέταση αποκαλύπτει σηµαντικές νευροαναπτυξιακές ανωριµότητες, όπως χορειόµορφες 

κινήσεις των ελεύθερων άκρων ή «κινήσεις καθρέπτη» και άλλα σχετικά κινητικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

σηµεία ανεπαρκούς συντονισµού των αδρών και λεπτών κινήσεων. 

Περιλαµβ.: αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισµού 

αναπτυξιακή δυσπραξία 

σύνδροµο του αδέξιου παιδιού 

Εξαιρ.:        δευτεροπαθείς διαταραχές σε νοητική υστέρηση (F70-F79) 

έλλειψη συντονισµού (R27.-) 

διαταραχές της βάδισης και της κινητικότητας (R26.-) 

F82.0 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή αδρής κινητικότητας 

F82.1 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή λεπτής κινητικότητας και γραφοκινητικών δεξιοτήτων 

F82.2 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στοµατοκινητικής λειτουργίας 

F82.9 Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής λειτουργίας, µη καθορισµένη 

F83 Μικτές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 
Υπολειµµατική κατηγορία διαταραχών στις οποίες υπάρχει κάποια µείξη ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών 

της οµιλίας και της γλώσσας, των σχολικών δεξιοτήτων και της κινητικής λειτουργίας, χωρίς όµως να 

κυριαρχεί κάποιο από αυτά τόσο ώστε να τεθεί η πρωτεύουσα διάγνωση. Αυτή η µικτή κατηγορία πρέπει να 

χρησιµοποιείται µόνο όταν υπάρχει µεγάλη αλληλεπικάλυψη µεταξύ αυτών των ειδικών αναπτυξιακών 

διαταραχών, οι οποίες συνήθως σχετίζονται µε κάποιο βαθµό γενικής βλάβης των γνωστικών λειτουργιών. Η 

κατηγορία αυτή πρέπει, συνεπώς, να χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες που πληρούν τα 

κριτήρια για δύο ή περισσότερες από τις κατηγορίες F80.-, F81.- και F82. 
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F84.- ∆ιάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 
Οµάδα διαταραχών χαρακτηριζόµενη από ποιοτικές ανωµαλίες στις κοινωνικές συναλλαγές και τους τρόπους 

επικοινωνίας, και από µια περιορισµένη κλίµακα στερεότυπων και επαναλαµβανόµενων δραστηριοτήτων και 

ενδιαφερόντων. Αυτές οι ποιοτικές ανωµαλίες είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας 

του πάσχοντος παιδιού σε όλες τις περιστάσεις. 

Για τον προσδιορισµό οποιασδήποτε σχετικής ιατρικής κατάστασης και νοητικής υστέρησης, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό. 

F84.0 Αυτισµός της παιδικής ηλικίας 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που ορίζεται από: (α) την παρουσία παθολογικής ή διαταραγµένης 

ανάπτυξης που εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, και (β) τoν χαρακτηριστικό τύπο 

παθολογικής λειτουργικότητας που εκδηλώνεται και στους τρεις ακόλουθους τοµείς: την κοινωνική 

συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισµένη στερεότυπη επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά. Πέραν 

αυτών των ειδικών διαγνωστικών σηµείων, συχνά υφίστανται και άλλα µη ειδικά προβλήµατα, όπως φοβίες, 

διαταραχές του ύπνου και της λήψης τροφής, εκρήξεις οργής και (αυτοκαταστροφική) επιθετικότητα. 

Αυτιστική διαταραχή 

Βρεφική ψύχωση 

Βρεφικός αυτισµός 

Σύνδροµο Kanner 

Εξαιρ.: αυτιστική ψυχοπάθεια (F84.5) 

F84.1 Άτυπος αυτισµός 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που διαφέρει από τον αυτισµό της παιδικής ηλικίας είτε (α) ως 

προς την ηλικία έναρξης, είτε (β) στο ότι δεν πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια παθολογικής λειτουργικότητας 

και στους τρεις τοµείς (δηλαδή, την αµοιβαία κοινωνική συναλλαγή, την επικοινωνία και την περιορισµένη 

στερεότυπη επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά). Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται όταν 

υπάρχει παθολογική ή µειονεκτική ανάπτυξη που εµφανίζεται µόνο µετά την ηλικία των τριών ετών ή όταν, 

παρόλη την πιθανή ύπαρξη χαρακτηριστικών ανωµαλιών στο ένα ή στα δύο από τα τρία πεδία της 

ψυχοπαθολογίας, δεν υπάρχουν αρκετές αποδεδειγµένες ανωµαλίες στον(ους) άλλον(ους) τοµέα(είς), όπως 

απαιτείται για τη διάγνωση του αυτισµού. Ο άτυπος αυτισµός εµφανίζεται πολύ συχνότερα σε άτοµα µε 

βαριά καθυστέρηση ή/και µε σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή της γλώσσας [του λόγου] αντιληπτικού τύπου.  

Άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας 

Νοητική υστέρηση µε αυτιστικά χαρακτηριστικά 

Για τον προσδιορισµό της νοητικής υστέρησης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (F70-F79). 

F84.2 Σύνδροµο Rett 

Κατάσταση η οποία µε τα έως τώρα δεδοµένα απαντάται µόνο σε κορίτσια, και στην οποία µια αρχική 

εµφανώς φυσιολογική ανάπτυξη ακολουθείται από µερική ή ολική απώλεια της οµιλίας και των δεξιοτήτων 

λεπτών κινητικών χερισµών, µαζί µε επιβράδυνση στην ανάπτυξη του κρανίου. Συνήθως η έναρξη 

παρατηρείται µεταξύ του 7ου και 24ου µηνός της ζωής. Χαρακτηριστικά παρατηρούνται απώλεια των 

σκόπιµων κινήσεων των χεριών, στερεοτυπικές κινήσεις συστροφής των χεριών και υπεραερισµός. Η 

κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη ικανοτήτων παιχνιδιού ανακόπτονται, το κοινωνικό ενδιαφέρον όµως 

τείνει να διατηρείται. Αταξία του κορµού και απραξία αρχίζουν να αναπτύσσονται στην ηλικία των τεσσάρων 

ετών και συχνά ακολουθούν χορειαθετωσικές κινήσεις. Η τελική κατάληξη είναι σχεδόν πάντα σοβαρή 

νοητική υστέρηση. 

F84.3 Άλλη αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

Τύπος διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής που -αντίθετα από το σύνδροµο Rett- ορίζεται από µια περίοδο 

αµφίβολης φυσιολογικής ανάπτυξης πριν από την έναρξή της, που ακολουθείται από απώλεια των δεξιοτήτων 

που αποκτήθηκαν σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξης µέσα σε λίγους µήνες. Τυπικά τούτο συνοδεύεται από 

µια γενική απώλεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, από στερεότυπους επαναλαµβανόµενους 

κινητικούς ιδιοτροπισµούς και από διαταραχές στην κοινωνική συναλλαγή και την επικοινωνία που µοιάζουν 

µε αυτές του αυτισµού. Σε ορισµένες περιπτώσεις η διαταραχή αυτή µπορεί να αποδοθεί σε συνυπάρχουσα 

εγκεφαλοπάθεια, αλλά η διάγνωση τίθεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά σηµεία συµπεριφοράς. 

Βρεφική άνοια (dementia infantilis)  

Αποδιοργανωτική ψύχωση Σύνδροµο Heller 

Συµβιωτική ψύχωση 

Για τον προσδιορισµό µιας συνοδού νευρολογικής κατάστασης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.: σύνδροµο Rett (F84.2) 
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F84.4 ∆ιαταραχή υπερδραστηριότητας συνδεόµενη µε νοητική υστέρηση και στερεότυπες 

κινήσεις 

Ασαφώς καθορισµένη διαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει µια 

οµάδα παιδιών µε σοβαρή νοητική υστέρηση (δείκτης νοηµοσύνης -IQ- κάτω από 50) µε µείζονα 

προβλήµατα υπερδραστηριότητας, διάσπασης της προσοχής και στερεότυπων συµπεριφορών. Τα παιδιά αυτά 

τείνουν να µην ωφελούνται από τη θεραπεία µε ψυχοδιεγερτικά φάρµακα (αντίθετα µε τα παιδιά µε δείκτη 

νοηµοσύνης εντός των φυσιολογικών ορίων) και µπορεί να παρουσιάσουν σοβαρή δυσφορική αντίδραση 

(µερικές φορές µε ψυχοκινητική επιβράδυνση) όταν τους χορηγηθούν διεγερτικά φάρµακα. Στην εφηβεία, η 

υπερδραστηριότητα τείνει να αντικαθίσταται από υποδραστηριότητα (ένας τύπος συµπεριφοράς που δεν είναι 

συνήθης σε υπερκινητικά παιδιά µε φυσιολογικό δείκτη νοηµοσύνης). Το σύνδροµο αυτό επίσης σχετίζεται 

συχνά µε µια ποικιλία ειδικών ή γενικευµένων καθυστερήσεων της ανάπτυξης. ∆εν είναι γνωστός ο βαθµός 

στον οποίο ο τύπος αυτός της συµπεριφοράς συνδέεται µε το χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης ή µε κάποια 

οργανική βλάβη του εγκεφάλου. 

F84.5 Σύνδροµο Asperger 

∆ιαταραχή αβέβαιης νοσολογικής εγκυρότητας που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τύπο ποιοτικών ανωµαλιών 

αµοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής όπως στον αυτισµό, µαζί µε ένα περιορισµένο, στερεότυπο και 

επαναλαµβανόµενο φάσµα ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. ∆ιαφέρει από τον αυτισµό κυρίως στο ότι 

δεν υπάρχει γενική επιβράδυνση ή καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή στην ανάπτυξη των γνωστικών 

λειτουργιών. Αυτή η διαταραχή συχνά συνοδεύεται από µεγάλη αδεξιότητα, ενώ υπάρχει ισχυρή τάση οι 

ανωµαλίες αυτές να επιµένουν µέχρι την εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Ψυχωσικά επεισόδια συµβαίνουν 

περιστασιακά κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. 

Αυτιστική ψυχοπάθεια 

Σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας 

F84.8 Άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

F84.9 ∆ιάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, µη καθορισµένη 

F88 Άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης 

Περιλαµβ.:   αναπτυξιακή αγνωσία 

F89 Μη καθορισµένη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης 

Περιλαµβ.:  αναπτυξιακή διαταραχή ΜΚΑ 

 

 

 

∆ιαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος µε 

έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία 
 

(F90-F98) 

F90.- ∆ιαταραχές υπερκινητικού τύπου 
Οµάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πρώιµη έναρξη (συνήθως µέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της 

ζωής),  έλλειψη  επιµονής  σε  δραστηριότητες  που  απαιτούν  γνωσιακή  συµµετοχή  και  από  µια  τάση  

µετακίνησης από τη µια δραστηριότητα στην άλλη, χωρίς τελικά να ολοκληρώνεται καµιά. Συνυπάρχει µια 

αποδιοργανωµένη, δύσκολα ελεγχόµενη και υπερβολική δραστηριότητα. Επιπλέον µπορεί να απαντώνται 

διάφορες άλλες ανωµαλίες. Τα υπερκινητικά παιδιά είναι συχνά απερίσκεπτα, παρορµητικά, επιρρεπή σε 

ατυχήµατα και παραβατική συµπεριφορά, περισσότερο λόγω της απερισκεψίας, παρά από σκόπιµη 

περιφρόνηση των κανονισµών. Η σχέση τους µε τους ενήλικες χαρακτηρίζεται από µια διαταραχή της 

απόστασης, και από έλλειψη τυπικότητας-συστολής και αυτοσυγκράτησης. ∆εν είναι δηµοφιλή στα άλλα 

παιδιά και µπορεί να οδηγηθούν σε αποµόνωση. Συνήθης είναι και η διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, 

ενώ είναι δυσανάλογα συχνές ορισµένες ειδικές καθυστερήσεις της κινητικής και της γλωσσικής ανάπτυξης. 

Οι δευτερογενείς επιπλοκές περιλαµβάνουν την αντικοινωνική συµπεριφορά και τη χαµηλή αυτοεκτίµηση. 

Εξαιρ.: διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] (F30-F39) 

αγχώδεις διαταραχές (F41.-, F93.0) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-) 
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F90.0 Απλή διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής 

Ελλειµµατική προσοχή: 

• σύνδροµο µε υπερδραστηριότητα 

• υπερκινητική διαταραχή 

• διαταραχή µε υπερδραστηριότητα 

Εξαιρ.:        υπερκινητική διαταραχή συνδεόµενη µε διαταραχές της διαγωγής (F90.1) 

F90.1 ∆ιαταραχή διαγωγής υπερκινητικού τύπου 

∆ιαταραχή υπερκινητικού τύπου συνδεόµενη µε διαταραχή της διαγωγής 

F90.8 Άλλες διαταραχές υπερκινητικού τύπου 

F90.9 ∆ιαταραχή υπερκινητικού τύπου, µη καθορισµένη 

Υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας ΜΚΑ 

Υπερκινητικό σύνδροµο ΜΚΑ 

F91.- ∆ιαταραχές της διαγωγής 
∆ιαταραχές που χαρακτηρίζονται από επαναλαµβανόµενο και επίµονο τύπο αντικοινωνικής, επιθετικής και 

προκλητικής συµπεριφοράς, η οποία υπερβαίνει, µε τις σηµαντικότερες παραβιάσεις της, τα κοινωνικώς 

αποδεκτά για κάθε ηλικία όρια. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τύπο συµπεριφοράς πολύ πιο σοβαρό από τη 

συνήθη παιδική αταξία ή την επαναστατικότητα της εφηβείας, που παρατείνεται για διάρκεια 6 µηνών ή 

περισσότερο. Οι διαταραχές της διαγωγής µπορεί να παρουσιαστούν µαζί µε άλλα ψυχιατρικά νοσήµατα. Σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προτιµάται η διάγνωση της υποκείµενης ψυχικής διαταραχής. 

Παραδείγµατα συµπεριφορών στις οποίες βασίζεται η διάγνωση περιλαµβάνουν: υπερβολική εµπλοκή του 

παιδιού σε διαµάχες ή εκφοβισµό, σκληρή συµπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή ζώα, σηµαντική 

τάση καταστροφής της περιουσίας, εµπρησµό, κλοπή, επανειληµµένα ψεύδη, σκασιαρχείο από το σχολείο 

και φυγή από το σπίτι, ασυνήθιστα συχνές και σοβαρές εκρήξεις οργής, αλλά και ανυπακοή. Για τη διάγνωση 

επαρκεί οποιαδήποτε από αυτές τις συµπεριφορές, αν είναι σοβαρή, όχι όµως και οι µεµονωµένες 

αντικοινωνικές πράξεις από µόνες τους. 

Εξαιρ.: διαταραχές διάθεσης [συναισθηµατικές] (F30-F39) 

συνδυασµός µε συναισθηµατικές διαταραχές (F92.-) 

συνδυασµός µε διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.1) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-) 

F91.0 ∆ιαταραχή της διαγωγής που περιορίζεται στο οικογενειακό πλαίσιο 

∆ιαταραχή της διαγωγής που αφορά αντικοινωνική ή επιθετική συµπεριφορά (και όχι απλώς η αντιθετική, 

προκλητική, ή απορρυθµιστική συµπεριφορά). Η συµπεριφορά αυτή περιορίζεται εξ ολοκλήρου, ή σχεδόν εξ 

ολοκλήρου, στο σπίτι και τις σχέσεις µε τα κύρια µέλη της οικογένειας και το άµεσο περιβάλλον της. Η 

διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά κριτήρια της F91.-. Ακόµη και οι σοβαρά διαταραγµένες 

σχέσεις γονέα-παιδιού δεν είναι από µόνες τους αρκετές για τη διάγνωση. 

F91.1 ∆ιαταραχή της διαγωγής µε διαταραγµένη κοινωνικοποίηση [ακοινωνικού τύπου] 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από το συνδυασµό επίµονης αντικοινωνικής ή επιθετικής συµπεριφοράς (που 

πληροί τα συνολικά κριτήρια της F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική ή απορρυθµιστική 

συµπεριφορά) µε έντονα διάχυτες διαταραχές στις σχέσεις του ατόµου µε τα άλλα παιδιά. 

Αντικοινωνική επιθετική διαταραχή 

∆ιαταραχή διαγωγής, µονήρους επιθετικού τύπου 

F91.2 ∆ιαταραχή της διαγωγής µε οµαλή κοινωνικοποίηση [κοινωνικού τύπου] 

∆ιαταραχή που αφορά επίµονη αντικοινωνική ή επιθετική συµπεριφορά (που πληροί τα συνολικά κριτήρια της 

F91.- και δεν πρόκειται απλά για αντιθετική, προκλητική ή απορρυθµιστική συµπεριφορά) που παρατηρείται 

σε άτοµα τα οποία γενικά γίνονται καλά αποδεκτά µέσα στην οµάδα των συνοµηλίκων τους. 

Κλοπές µαζί µε άλλα άτοµα 

Παραπτωµατικότητα οµάδας 

Αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο 

∆ιαταραχή της διαγωγής στο πλαίσιο οµάδας 

Παραπτωµατικότητα στο πλαίσιο συµµετοχής σε συµµορία 
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F91.3 ∆ιαταραχή προκλητικής εναντίωσης 

∆ιαταραχή της διαγωγής που απαντάται συνήθως σε µικρότερα παιδιά και χαρακτηρίζεται κυρίως από 

σηµαντικά προκλητική και ανυπάκουη συµπεριφορά, η οποία δεν περιλαµβάνει παραβατικές πράξεις  ή 

ακραίες µορφές επιθετικής ή αντικοινωνικής συµπεριφοράς. Η διαταραχή απαιτεί να πληρούνται τα συνολικά 

κριτήρια της F91.-, ενώ, από µόνη της, ακόµη και η έντονα άτακτη ή ανυπάκουη συµπεριφορά δεν επαρκεί 

για τη διάγνωση. Η χρήση αυτής την κατηγορίας πρέπει να γίνεται µε προσοχή, ειδικά στα µεγαλύτερα  

παιδιά, όπου µια κλινικά σηµαντική διαταραχή της διαγωγής συχνά συνοδεύεται από αντικοινωνική ή 

επιθετική συµπεριφορά (που ξεφεύγει από τα όρια της απλής πρόκλησης, της ανυπακοής, ή της 

αναστάτωσης). 

F91.8 Άλλες διαταραχές της διαγωγής 

F91.9 ∆ιαταραχή της διαγωγής, µη καθορισµένη 

Της παιδικής ηλικίας: 

• διαταραχή της διαγωγής ΜΚΑ 

• διαταραχή της συµπεριφοράς ΜΚΑ 

F92.- Μικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήµατος 
Οµάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από το συνδυασµό επίµονα επιθετικής, αντικοινωνικής ή 

προκλητικής συµπεριφοράς µε έντονα και έκδηλα συµπτώµατα κατάθλιψης, άγχους ή άλλης 

συναισθηµατικής διαταραχής. Πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια τόσο των διαταραχών διαγωγής της 

παιδικής ηλικίας (F91.-), όσο και των συναισθηµατικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας (F93.-) ή µιας 

νευρωσικής διάγνωσης του τύπου των ενηλίκων (F40-F48) ή µιας διαταραχής της διάθεσης (F30-F39). 

F92.0 ∆ιαταραχή της διαγωγής, καταθλιπτικού τύπου 

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασµό µιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) µε επίµονο και έντονο 

καταθλιπτικό συναίσθηµα (F32.-). Εκδηλώνεται µε συµπτώµατα όπως υπερβολική ζήλια, απώλεια του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης στις συνήθεις δραστηριότητες, αυτοµοµφή και απελπισία. ∆ιαταραχές 

του ύπνου ή της όρεξης µπορεί επίσης να υπάρχουν. 

∆ιαταραχή της διαγωγής (F91.-) µε καταθλιπτική διαταραχή (F32.-) 

F92.8 Άλλες µικτές διαταραχές της διαγωγής και του συναισθήµατος 

Η κατηγορία αυτή απαιτεί το συνδυασµό κάποιας διαταραχής της διαγωγής (F91.-) µε επίµονα και έντονα 

συναισθηµατικά συµπτώµατα όπως άγχος, έµµονες ιδέες ή ψυχαναγκασµούς, αποπροσωποποίηση ή 

αποπραγµατισµό, φοβίες ή υποχονδρίαση. 

∆ιαταραχή της διαγωγής (F91.-) που συνδυάζεται µε: 

• συναισθηµατική διαταραχή (F93.-) 

• νευρωσική διαταραχή της κατηγορίας (F40-F49) 

F92.9 Μικτή διαταραχή της διαγωγής και του συναισθήµατος, µη καθορισµένη 

F93.- ∆ιαταραχές του συναισθήµατος της παιδικής ηλικίας 
Πρόκειται κυρίως για υπερτονισµένες φυσιολογικές αναπτυξιακές τάσεις παρά για ανεξάρτητα, ποιοτικώς 

παθολογικά φαινόµενα. Η πορεία της ανάπτυξης είναι το κύριο διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό 

ανάµεσα στις διαταραχές του συναισθήµατος που αρχίζουν ειδικά στην παιδική ηλικία (F93.-) και τις 

νευρωσικές διαταραχές (F40-F48). 

Εξαιρ.:        όταν συνδέονται µε διαταραχή της διαγωγής (F92.-) 

F93.0 Αγχώδης διαταραχή αποχωρισµού της παιδικής ηλικίας 

Η διάγνωση πρέπει να τίθεται όταν ο φόβος του αποχωρισµού αποτελεί το επίκεντρο του άγχους, µε αρχική 

εµφάνισή του στην πρώιµη παιδική ηλικία. ∆ιαφοροποιείται από το φυσιολογικό άγχος αποχωρισµού, µέσω 

της ασυνήθιστα συχνής εµφάνισής του, της ανώµαλης διάρκειάς του (πέρα από το τυπικό για την ηλικιακή 

οµάδα χρονικό διάστηµα) και της συνύπαρξης σηµαντικών προβληµάτων κοινωνικής λειτουργικότητας. 

Εξαιρ.:        διαταραχές της διάθεσης [συναισθηµατικές] (F30-F39) 

νευρωσικές διαταραχές (F40-F48) 

διαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.1) 

διαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας (F93.2) 
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F93.1 ∆ιαταραχή φοβικού άγχους της παιδικής ηλικίας 

Πρόκειται για φόβους της παιδικής ηλικίας που εµφανίζονται, ως ένα σηµείο, στην πλειοψηφία των παιδιών, 

σε συγκεκριµένες φάσεις της ανάπτυξης, οι οποίοι όµως εκδηλώνονται εδώ σε παθολογικό βαθµό. Άλλοι 

φόβοι που εµφανίζονται στην παιδική ηλικία, αλλά δεν αποτελούν µέρος της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης (για παράδειγµα η αγοραφοβία), πρέπει να κωδικοποιούνται στην κατάλληλη κατηγορία στο τµήµα 

F40-F48. 

Εξαιρ.:         διαταραχή γενικευµένου άγχους (F41.1) 

F93.2 ∆ιαταραχή κοινωνικού άγχους της παιδικής ηλικίας 

Σε αυτή τη διαταραχή υπάρχει επιφυλακτικότητα έναντι των ξένων και ανησυχία ή άγχος όταν το παιδί 

αντιµετωπίζει νέες, παράξενες ή κοινωνικά απειλητικές καταστάσεις. Αυτή η κατηγορία πρέπει να 

χρησιµοποιείται µόνον όπου τέτοιοι φόβοι εµφανίζονται στην πρώιµη παιδική ηλικία, είναι ασυνήθιστα 

ισχυροί και επίσης συνοδεύονται από προβλήµατα κοινωνικής λειτουργικότητας. 

Αποφευκτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας. 

F93.3 ∆ιαταραχή που οφείλεται σε αδελφική αντιπαλότητα 

Κάποιου βαθµού συναισθηµατική διαταραχή εµφανίζεται συνήθως στην πλειονότητα των µικρών παιδιών 

µετά τη γέννηση ενός/µίας αµέσως µικρότερου/ης αδελφού/ής. Η διάγνωση της αδελφικής αντιπαλότητας 

πρέπει να τίθεται µόνο αν ο βαθµός (ή η επιµονή) της διαταραχής είναι ασυνήθιστα µεγάλος και επίσης αν 

σχετίζεται µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. 

Αδελφική ζηλοτυπία 

F93.8 Άλλες διαταραχές του συναισθήµατος της παιδικής ηλικίας 

∆ιαταραχή της ταυτότητας 

∆ιαταραχή υπερβολικού άγχους 

Εξαιρ.:        διαταραχή ταυτότητας του φύλου της παιδικής ηλικίας (F64.2) 

F93.9 ∆ιαταραχή του συναισθήµατος της παιδικής ηλικίας, µη καθορισµένη 

F94.- ∆ιαταραχές κοινωνικής λειτουργικότητας µε έναρξη ειδικά στην παιδική 

και εφηβική ηλικία 
Μια κάπως ετερογενής οµάδα διαταραχών, µε κοινό σηµείο τις διαταραχές στην κοινωνική λειτουργικότητα 

του ατόµου που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Σε αντίθεση µε τις διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές, δεν χαρακτηρίζονται κυρίως από µια εµφανή ιδιοσυστασιακή κοινωνική 

ανικανότητα ή έλλειµµα όλων των τοµέων κοινωνικής λειτουργικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις σοβαρές 

περιβαλλοντικές ανωµαλίες ή στερήσεις πιθανώς να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αιτιολογία. 

F94.0 Εκλεκτική αλαλία 

Χαρακτηρίζεται από έντονη, συναισθηµατικά καθορισµένη εκλεκτικότητα στην οµιλία, έτσι ώστε το παιδί σε 

κάποιες περιπτώσεις να µιλά, ενώ σε κάποιες άλλες συγκεκριµένες καταστάσεις όχι. Η διαταραχή είναι 

συνήθως συνδεδεµένη µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως κοινωνικό άγχος, απόσυρση, 

ευαισθησία ή αντίσταση. 

Επιλεκτική αλαλία 

Εξαιρ.:        παροδική αλαλία ως µέρος του άγχους αποχωρισµού σε µικρά παιδιά (F93.0) 

σχιζοφρένεια (F20.-) 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (F84.-) 

ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας (F80.-) 
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F94.1 ∆ιαταραχή προσκόλλησης αντιδραστικού τύπου της παιδικής ηλικίας 

Αρχίζει µέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής και χαρακτηρίζεται από επίµονες διαταραχές των κοινωνικών 

σχέσεων του παιδιού που σχετίζονται µε συναισθηµατική διαταραχή και αποτελούν αντίδραση στις αλλαγές 

των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν φόβους και υπερεγρήγορση, πτωχή 

κοινωνική συναλλαγή µε τους συνοµηλίκους του, επιθετική συµπεριφορά προς τον εαυτό του και τους 

άλλους, γκρίνια και, σε µερικές περιπτώσεις, καθυστέρηση σωµατικής ανάπτυξης. Το σύνδροµο πιθανόν 

εµφανίζεται ως άµεσο αποτέλεσµα σοβαρής γονεϊκής παραµέλησης, κακοποίησης και κακοµεταχείρισης. 

Για τον προσδιορισµό οποιασδήποτε συνοδού αποτυχίας ή καθυστέρησης στην ανάπτυξη, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Asperger (F84.5) 

διαταραχή προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας µε άρση αναστολών (F94.2) 

σύνδροµα κακοµεταχείρισης (T74.-) 

φυσιολογική διακύµανση στον τύπο της επιλεκτικής προσκόλλησης, 

σεξουαλική ή σωµατική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, που καταλήγει σε ψυχοκοινωνικά 

προβλήµατα (Z61) 

F94.2 ∆ιαταραχή προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας µε άρση αναστολών 

Ένας ιδιαίτερος τύπος της µη φυσιολογικής κοινωνικής λειτουργικότητας που εµφανίζεται κατά τα πέντε 

πρώτα χρόνια της ζωής και τείνει να επιµένει παρά τις σηµαντικές αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Αυτή συνίσταται π.χ. σε µια διάχυτη, µη εκλεκτικά εστιασµένη συµπεριφορά προσκόλλησης, σε αναζήτηση 

της προσοχής και φιλική συµπεριφορά αδιακρίτως, σε πτωχά διαµορφωµένες συναλλαγές µε τους 

συνοµηλίκους. Αναλόγως των συνθηκών, µπορεί ακόµη να υπάρχει συνδεόµενη συναισθηµατική ή 

συµπεριφορική διαταραχή. 

Ψυχοπαθητική διαταραχή από έλλειψη αγάπης (στοργής) 

Σύνδροµο  ιδρυµατισµού 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Asperger (F84.5) 

διαταραχές υπερκινητικού τύπου (F90.-) 

αντίδραση του παιδιού στη νοσηλεία σε νοσοκοµείο (F43.2) 

διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας (F94.1) 

F94.8 Άλλες διαταραχές της κοινωνικής λειτουργικότητας µε έναρξη στην παιδική ηλικία 

F94.9 ∆ιαταραχή της κοινωνικής λειτουργικότητας µε έναρξη στην παιδική ηλικία, µη 

καθορισµένη 

F95.- ∆ιαταραχές που εκδηλώνονται µε µυοσπάσµατα [τικ] 
Σύνδροµα στα οποία η προεξάρχουσα εκδήλωση είναι κάποιας µορφής µυοσπάσµατα. Το µυόσπασµα είναι 

µια ακούσια, ταχεία, επαναλαµβανόµενη, µη ρυθµική µηχανική κίνηση που συνήθως αφορά οµάδες 

περιφερικών µυών, ή η παραγωγή φωνητικού ήχου που έχει αιφνίδια έναρξη και που δεν εξυπηρετεί κάποιο 

ιδιαίτερο σκοπό. Τα µυοσπάσµατα τείνουν να βιώνονται ως µη επηρρεαζόµενα µε τη θέληση, αλλά συνήθως 

µπορούν να κατασταλούν για µεταβαλλόµενες χρονικές περιόδους, επιδεινώνονται από το στρες και 

εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα συνήθη απλά κινητικά τικ περιλαµβάνουν  µόνο 

ανοιγοκλείσιµο των µατιών, τίναγµα του κεφαλιού, ανασήκωση των ώµων και µορφασµούς του προσώπου. 

Τα συνήθη απλά φωνητικά τικ περιλαµβάνουν καθαρισµό του λαιµού, βήχα, αναρρόφηση της µύτης και 

σφύριγµα. Τα συνήθη περίπλοκα τικ περιλαµβάνουν χτυπήµατα κατά του εαυτού, άλµατα και χοροπήδηµα. 

Τα συνήθη περίπλοκα φωνητικά τικ περιλαµβάνουν την επανάληψη συγκεκριµένων λέξεων και, µερικές 

φορές, τη χρήση κοινωνικά µη αποδεκτών, συχνά άσεµνων, λέξεων [κοπρολαλία] και την επανάληψη ήχων 

ή λέξεων [παλιλαλία]. 

F95.0 ∆ιαταραχή παροδικών µυοσπασµάτων [τικ] 

Η διαταραχή αυτή πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής µυοσπασµάτων, αλλά τα µυοσπάσµατα δεν 

επιµένουν περισσότερο από 12 µήνες. Τα τικ συνήθως συνίστανται σε ανοιγοκλείσιµο µατιών, µορφασµούς 

προσώπου, ή τίναγµα κεφαλιού. 

F95.1 ∆ιαταραχή χρόνιων κινητικών ή φωνητικών µυοσπασµάτων [τικ] 

Πληροί τα γενικά κριτήρια της διαταραχής µυοσπασµάτων, στην οποία υπάρχουν κινητικά ή φωνητικά 

µυοσπάσµατα [τικ], αλλά όχι αµφότερα, που µπορεί να είναι είτε απλά είτε, συνηθέστερα, πολλαπλά και 

διαρκούν περισσότερο από ένα έτος. 
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F95.2 ∆ιαταραχή σύνθετων φωνητικών και πολλαπλών κινητικών µυοσπασµάτων [τικ] 

[σύνδροµο de la Tourette] 

Μια µορφή διαταραχής µυοσπασµάτων στην οποία υπάρχουν, ή έχουν υπάρξει, πολλαπλά κινητικά τικ και 

ένα ή περισσότερα φωνητικά τικ, χωρίς κατ' ανάγκη να έχουν παρουσιαστεί ταυτόχρονα. Η διαταραχή 

συνήθως επιδεινώνεται κατά την εφηβεία και τείνει να παραµένει στην ενήλικη ζωή. Τα φωνητικά τικ είναι 

συχνά πολλαπλά, µε εκρηκτικά επαναλαµβανόµενα φωνήµατα, καθαρισµό του λάρυγγα και γρυλλισµούς και 

χρήση αισχρών λέξεων ή φράσεων. Μερικές φορές υπάρχει µια συνοδός κινητική ηχοπραξία, η οποία µπορεί 

να έχει αισχρό περιεχόµενο (κοπροπραξία). 

F95.8 Άλλες διαταραχές που εκδηλώνονται µε µυοσπάσµατα [τικ] 

F95.9 ∆ιαταραχή που εκδηλώνεται µε µυοσπάσµατα [τικ], µη καθορισµένη 

Τικ ΜΚΑ 

F98.- Άλλες διαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος, µε έναρξη 

στην παιδική και την εφηβική ηλικία 
Μια ετερογενής οµάδα διαταραχών µε κοινό µεν χαρακτηριστικό την έναρξη στην παιδική ηλικία, αλλά µε 

πολλές άλλες διαφορές. Μερικές από τις διαταραχές αυτές αντιπροσωπεύουν σαφώς καθορισµένα σύνδροµα, 

ενώ άλλες δεν είναι παρά αθροίσµατα συµπτωµάτων που χρειάζεται να συµπεριληφθούν σε αυτή την ενότητα 

λόγω της συχνότητας και της συσχέτισής τους µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, αλλά και επειδή δε µπορούν 

να ενταχθούν σε άλλα σύνδροµα. 

Εξαιρ.: διαταραχές του ύπνου που οφείλονται σε συναισθηµατικές αιτίες (F51.-) 

διαταραχή ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία (F64.2) 

σύνδροµο Kleine-Levin (G47.8) 

κρίσεις κατακράτησης της αναπνοής (R06.88) 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (F42.-) 

F98.0 Μη οργανική ενούρηση 

∆ιαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια κένωση της ουροδόχου κύστης κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 

της νύχτας, η οποία δεν είναι φυσιολογική σε σχέση µε την αναπτυξιακή φάση του ατόµου και δεν αποτελεί 

συνέπεια ελλειπούς ελέγχου της κύστης λόγω νευρολογικής διαταραχής, επιληπτικών κρίσεων ή ανατοµικής 

ανωµαλίας του ουροποιητικού. Η ενούρηση µπορεί να υπάρχει από τη γέννηση ή µπορεί να εµφανιστεί µετά 

από µια περίοδο επίκτητου ελέγχου της κύστης και µπορεί να σχετίζεται µε κάποια σοβαρή διαταραχή του 

συναισθήµατος ή της συµπεριφοράς. 

Λειτουργική ενούρηση 

Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ενούρηση µη οργανικής προέλευσης 

Ακράτεια ούρων µη οργανικής προέλευσης 

Ψυχογενής ενούρηση 

Εξαιρ.:         ενούρηση ΜΚΑ (R32) 

F98.1 Μη οργανική εγκόπριση 

Επαναλαµβανόµενη εκούσια ή ακούσια κένωση του εντέρου, µε φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική 

σύσταση, σε µέρη που δεν προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό στο συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο 

του ατόµου. Η διαταραχή µπορεί να αντιπροσωπεύει µια ανώµαλη παράταση της φυσιολογικής βρεφικής 

ακράτειας, ή µια απώλεια εγκράτειας µετά την απόκτηση ελέγχου του εντέρου, ή µπορεί να αφορά σε 

σκόπιµη εναπόθεση κοπράνων σε ακατάλληλα µέρη παρά την ύπαρξη φυσιολογικού ελέγχου της λειτουργίας 

του εντέρου. Η κατάσταση µπορεί να εµφανίζεται ως µια µονοσυµπτωµατική διαταραχή, ή µπορεί  να 

αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης διαταραχής, ειδικότερα µιας διαταραχής του συναισθήµατος (F93.-) ή µιας 

διαταραχής της διαγωγής (F91.-). 

Λειτουργική εγκόπριση 

Ακράτεια κοπράνων µη οργανικής αιτιολογίας 

Ψυχογενής εγκόπριση 

Για τον προσδιορισµό της αιτίας τυχόν συνυπάρχουσας δυσκοιλιότητας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.:         εγκόπριση ΜΚΑ (R15) 
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F98.2 ∆ιαταραχή σίτισης της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας 

∆ιαταραχή της σίτισης µε διάφορες εκδηλώσεις, συνήθως ειδικές για τη βρεφική και πρώιµη παιδική ηλικία. 

Γενικά περιλαµβάνει την άρνηση λήψης τροφής και την υπερβολική ιδιοτροπία στο φαγητό, ενώ υπάρχουν 

τόσο επαρκείς προµήθειες τροφής, όσο και άτοµο ικανό που φροντίζει για τη σίτιση του παιδιού, καθώς και 

απουσία οργανικής νόσου. Μπορεί να συνυπάρχει µηρυκασµός, δηλαδή επαναλαµβανόµενες αναγωγές χωρίς 

ναυτία ή νόσο του γαστρεντερικού. 

∆ιαταραχή µηρυκασµού της βρεφικής ηλικίας 

Εξαιρ.:        ψυχογενής ανορεξία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής (F50.-) 

προβλήµατα σίτισης του νεογέννητου (P92.-) 

δυσκολίες και κακοί χειρισµοί σίτισης (R63.3) 

γεωφαγία [pica] της βρεφικής και παιδικής ηλικίας (F98.3) 

F98.3 Βρώση µη τροφικών ουσιών κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία -γεωφαγία [pica] 

Εµµένουσα βρώση µη θρεπτικών ουσιών (όπως χώµα, ξύσµατα χρωµάτων, κλπ.). Μπορεί να παρουσιαστεί 

ως ένα από τα πολλά συµπτώµατα µιας ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (όπως ο αυτισµός), ή µιας σχετικά 

µεµονωµένης ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς. Μόνο η δεύτερη περίπτωση ταξινοµείται εδώ. Το φαινόµενο 

είναι πολύ συχνό σε παιδιά µε νοητική υστέρηση και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να επιλέγονται οι 

κωδικοί F70-F79 ως η κύρια διάγνωση. 

F98.4 ∆ιαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων 

Εκούσιες επαναλαµβανόµενες στερεοτυπικές µη λειτουργικές (και συχνά ρυθµικές) κινήσεις που δεν 

αποτελούν τµήµα κάποιας αναγνωρισµένης ψυχιατρικής ή νευρολογικής κατάστασης. Όταν οι κινήσεις αυτές 

συµβαίνουν ως συµπτώµατα κάποιας άλλης διαταραχής, πρέπει να καταγράφεται µόνο η  συνολική 

διαταραχή. Οι κινήσεις που δεν καταλήγουν σε αυτοτραυµατισµό περιλαµβάνουν: λίκνισµα του σώµατος, 

λίκνισµα  της  κεφαλής,  εκρίζωση  τριχών,  τύλιγµα  τριχών,  χτύπηµα των  δακτύλων,  χειροκρότηµα.  Η 

στερεότυπη αυτοτραυµατική συµπεριφορά περιλαµβάνει: επαναλαµβανόµενα χτυπήµατα της κεφαλής, 

ραπίσµατα του προσώπου, εισαγωγή δακτύλου στον οφθαλµό και δήγµατα χεριών, χειλιών και άλλων µερών 

του σώµατος. Όλες οι διαταραχές µε στερεότυπες κινήσεις παρατηρούνται πολύ συχνά σε συσχέτιση µε 

νοητική υστέρηση (σε τέτοια περίπτωση πρέπει να καταγραφούν αµφότερες). 

Όταν η είσοδος των δακτύλων στον οφθαλµό παρατηρείται σε ένα παιδί µε βλάβη της όρασης, τότε πρέπει να 

κωδικοποιούνται αµφότερα: η στερεότυπη είσοδος των δακτύλων στον οφθαλµό στην παρούσα κατηγορία 

και η διαταραχή της όρασης στον κατάλληλο κωδικό για τις σωµατικές διαταραχές. 

Στερεότυπη/καθ’ έξιν διαταραχή 

Εξαιρ.:         ανώµαλες ακούσιες κινήσεις (R25.-) 

κινητικές διαταραχές οργανικής προέλευσης (G20-G25) 

δακτυλολειχία-αποµύζηση του αντίχειρα (F98.8) 

ονυχοφαγία (F98.8) 

σκάλισµα µύτης (F98.8) 

στερεοτυπίες που αποτελούν µέρος ευρύτερης ψυχιατρικής διαταραχής (F00-F95) 

διαταραχές µυοσπασµάτων [τικ] (F95.-) 

τριχοτιλλοµανία (F63.3) 

F98.5 Τραύλισµα [βατταρισµός] 

Οµιλία που χαρακτηρίζεται από συχνή επανάληψη ή παράταση ήχων, συλλαβών ή λέξεων, ή από συχνούς 

δισταγµούς και παύσεις που διασπούν το ρυθµό ροής του λόγου. Πρέπει να ταξινοµείται ως διαταραχή µόνο 

όταν επηρρεάζει σηµαντικά την ευφράδεια. 

Εξαιρ.:         διακοπτόµενη ταχυλαλία (F98.6) 

διαταραχές µυοσπασµάτων [τικ] (F95.-) 

F98.6 ∆ιακοπτόµενη ταχυλαλία 

Ταχύς ρυθµός της οµιλίας µε διάσπαση της συνεχούς ροής του λόγου, αλλά χωρίς επαναλήψεις ή δισταγµούς 

τέτοιας βαρύτητας ώστε να οδηγεί σε µειωµένη κατανόηση της οµιλίας. Η οµιλία είναι ακανόνιστη και 

άρρυθµη µε γρήγορα, απότοµα ξεσπάσµατα, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε εκφραστικά λάθη. 

Εξαιρ.:         τραύλισµα (F98.5) 

διαταραχές µυοσπασµάτων [τικ] (F95.-) 
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F98.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος µε έναρξη 

στην παιδική και την εφηβική ηλικία 

∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής χωρίς υπερδραστηριότητα 

∆ακτυλολειχία-αποµύζηση του αντίχειρα 

Υπέρµετρος αυνανισµός 

Ονυχοφαγία 

Σκάλισµα µύτης 

F98.9 Μη καθορισµένες διαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος µε έναρξη στην 

παιδική και την εφηβική ηλικία 

 

 

 
 

Μη καθορισµένη ψυχική διαταραχή 

 

(F99-F99) 

F99 Ψυχική διαταραχή, που δεν καθορίζεται αλλιώς 

Περιλαµβ.:   ψυχική ασθένεια ΜΚΑ 

Εξαιρ.: οργανική ψυχική διαταραχή ΜΚΑ (F06.9) 
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Κεφάλαιο VI 

Νοσήµατα του νευρικού συστήµατος 

(G00 - G99) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  αλλού 

(R00-R99) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

G00-G09   Φλεγµονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

G10-G14   Συστηµατικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστηµα 

G20-G26   Εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές 

G30-G32   Άλλα εκφυλιστικά νοσήµατα του νευρικού συστήµατος 

G35-G37   Αποµυελινωτικά νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

G40-G47   Παθήσεις του νευρικού συστήµατος µε επεισοδιακό και παροξυσµικό χαρακτήρα 

G50-G59   ∆ιαταραχές των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγµάτων 

G60-G64   Πολυνευροπάθειες και άλλες παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήµατος 

G70-G73   Παθήσεις της νευροµυϊκής σύναψης και των µυών  

G80-G83   Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδροµα  

G90-G99   Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

G01* Μηνιγγίτιδα σε µικροβιακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G02.-* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G05.-* Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G07* Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστηµα και κοκκίωµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G13.-* Συστηµατικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστηµα σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

G22* Σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G26* Εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G32.-* Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G46.-* Αγγειακά σύνδροµα του εγκεφάλου σε νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων (I60-I67+) 

G53.-* Παθήσεις των κρανιακών νεύρων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G55.-* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G59.-* Μονονευροπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G63.-* Πολυνευροπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G73.-* Παθήσεις της νευροµυϊκής σύναψης και των µυών σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G94.-* Άλλες παθήσεις του εγκεφάλου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

G99.-*       Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

G82.6-! Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου µυελού 

Άλλες µορφές νωτιαίας µυϊκής ατροφίας και συναφών συνδρόµων 

Νωτιαία µυϊκή ατροφία, µη καθορισµένη 

 

 

 

 
 

Φλεγµονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
 

(G00-G09) 

G00.-    Μικροβιακή µηνιγγίτιδα που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  αραχνοειδίτιδα 

λεπτοµηνιγγίτιδα µικροβιακή 

µηνιγγίτιδα 

παχυµηνιγγίτιδα 

Εξαιρ.: βακτηριακή: 

• µηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G04.2) 

• µηνιγγοµυελίτιδα (G04.2) 

G00.0 Μηνιγγίτιδα από αιµόφιλο ινφλουέντζας [H. influenzae] 

G00.1 Πνευµονιοκοκκική µηνιγγίτιδα 

G00.2  Στρεπτοκοκκική µηνιγγίτιδα 

G00.3  Σταφυλοκοκκική µηνιγγίτιδα 

G00.8     Άλλη µικροβιακή µηνιγγίτιδα 

  Μηνιγγίτιδα από: 

• κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

• κλεµπσιέλλα [Klebsiella] 

• κλεµπσιέλλα της πνευµονίας [Klebsiella pneumoniae, βάκιλλος του Friedländer] 

G00.9    Μικροβιακή µηνιγγίτιδα, µη καθορισµένη 

 Μηνιγγίτιδα: 

• πυώδης, ΜΚΑ 

• διαπυητική, ΜΚΑ 

• πυογενής, ΜΚΑ 
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G01* Μηνιγγίτιδα σε µικροβιακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  µηνιγγίτιδα από: 

• άνθρακα (A22.8+) 

• γονόκοκκο (A54.8+) 

• λεπτόσπειρα (A27.-+) 

• λιστέρια (A32.1+) 

• νόσο του Lyme (A69.2+) 

• µηνιγγιτιδόκοκκο (A39.0+) 

• νευροσύφιλη (A52.1+) 

• σαλµoνέλλα (A02.2+) 

• σύφιλη: 

- συγγενή (A50.4+) 

- δευτερογενή (A51.4+) 

• φυµατίωση (A17.0+) 

• τυφοειδή πυρετό (A01.0+) 

Εξαιρ.: µηνιγγοεγκεφαλίτιδα  και  µηνιγγοµυελίτιδα  σε  µικροβιακά  νοσήµατα  που  ταξινοµούνται αλλού 

(G05.0*) 

G02.-* Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Εξαιρ.: µηνιγγοεγκεφαλίτιδα  και  µηνιγγοµυελίτιδα  σε  άλλα  λοιµώδη  και  παρασιτικά  νοσήµατα  που 

ταξινοµούνται αλλού (G05.1-G05.2*) 

G02.0*   Μηνιγγίτιδα σε ιογενή νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μηνιγγίτιδα από: 

• αδενοϊούς (A87.1+) 

• εντεροϊούς (A87.0+) 

• ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.3+) 

• λοιµώδη µονοπυρήνωση (B27.-+) 

• ιλαρά (B05.1+) 

• παρωτίτιδα (B26.1+) 

• ερυθρά (B06.0+) 

• ανεµευλογιά (B01.0+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.1+) 

G02.1*  Μηνιγγίτιδα σε µυκητιασικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μηνιγγίτιδα σε: 

• καντιντίαση (B37.5+) 

• κοκκιδιοειδοµύκωση (B38.4+) 

• κρυπτοκόκκωση (B45.1+) 

G02.8*  Μηνιγγίτιδα σε άλλα καθορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Μηνιγγίτιδα σε: 

• αφρικανική τρυπανοσωµίαση (B56.-+) 

• νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+) 

G03.- Μηνιγγίτιδα οφειλόµενη σε άλλα και µη καθορισµένα αίτια 

Περιλαµβ.:  αραχνοειδίτιδα 

λεπτοµηνιγγίτιδα από άλλες και µη καθορισµένες αιτίες 

µηνιγγίτιδα 

παχυµηνιγγίτιδα 

Εξαιρ.: µηνιγγοεγκεφαλίτιδα  (G04.-) 

µηνιγγοµυελίτιδα  (G04.-) 

G03.0 Μη πυώδης µηνιγγίτιδα 

Μη βακτηριακή µηνιγγίτιδα 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο VI 
 

Σελίδα 216   

 
 

G03.1 Χρόνια µηνιγγίτιδα 

G03.2 Καλοήθης υποτροπιάζουσα µηνιγγίτιδα [µηνιγγίτιδα Mollaret] 

G03.8 Μηνιγγίτιδα από άλλες καθορισµένες αιτίες 

G03.9 Μηνιγγίτιδα, µη καθορισµένη 

Αραχνοειδίτιδα (νωτιαία) ΜΚΑ 

G04.- Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα 

Περιλαµβ.:  οξεία ανιούσα µυελίτιδα 

µηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

µηνιγγοµυελίτιδα 

Εξαιρ.: καλοήθης µυαλγική εγκεφαλοµυελίτιδα (G93.3) 

εγκεφαλοπάθεια: 

• αλκοολική (G31.2) 

• τοξική (G92) 

• ΜΚΑ (G93.4) 

πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλοµυελίτιδα] (G35.-) 

οξεία εγκάρσια µυελίτιδα (G37.3) 

υποξεία νεκρωτική µυελίτιδα [σύνδροµο Foix-Alajouanine] (G37.4) 

G04.0 Οξεία διάχυτη εγκεφαλίτιδα 

Εγκεφαλίτιδα µετά από εµβολιασµό 

Εγκεφαλοµυελίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του εµβολίου χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G04.1 Τροπική σπαστική παραπληγία 

G04.2 Βακτηριακή µηνιγγοεγκεφαλίτιδα και µηνιγγοµυελίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

G04.8 Άλλη εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα 

Μεταλοιµώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα ΜΚΑ 

G04.9 Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα, µη καθορισµένη 

Φλεγµονή των (εγκεφαλικών) κοιλιών ΜΚΑ 

G05.-* Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  µηνιγγοεγκεφαλίτιδα και µηνιγγοµυελίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G05.0*   Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα (από): 

• λιστέρια (A32.1+) 

• µηνιγγιτιδόκοκκο (A39.8+) 

• σύφιλη: 

- συγγενή (A50.4+) 

- όψιµη (A52.1+) 

• φυµατίωση (A17.8+) 
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G05.1*   Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε ιογενή νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα (από): 

• αδενοϊούς (A85.1+) 

• εντεροϊούς (A85.0+) 

• γρίππη (J09+, J10.8+, J11.8+) 

• ερπητοϊούς [απλός έρπης] (B00.4+) 

• ιλαρά (B05.0+) 

• παρωτίτιδα (B26.2+) 

• ερυθρά (B06.0+) 

• ανεµευλογιά (B01.1+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.0+) 

• κυτταροµεγαλοϊό (B25.88+) 

G05.2*   Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα ή εγκεφαλοµυελίτιδα σε: 

• αφρικανική τρυπανοσωµίαση (B56.-+) 

• νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.4+) 

• νεγκλερίωση (Λοίµωξη από Naegleria) (B60.2+) 

• τοξοπλάσµωση (B58.2+) 

Ηωσινοφιλική µηνιγγοεγκεφαλίτιδα (B83.2+) 

G05.8*   Εγκεφαλίτιδα, µυελίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα σε άλλα νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Εγκεφαλίτιδα του συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου (M32.1+) 

G06.- Ενδοκράνια και νωτιαία αποστήµατα και κοκκιώµατα 
Για τον προσδιορισµό των λοιµογόνων παραγόντων χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

G06.0 Ενδοκράνιο απόστηµα και κοκκίωµα 

Απόστηµα (εµβολικό): 

• εγκεφάλου [οποιουδήποτε τµήµατος] 

• ωτογενές 

• παρεγκεφαλίδας 

• εγκεφαλικό 

Ενδοκράνιο απόστηµα ή κοκκίωµα: 

• επισκληρίδιο 

• εξωσκληρίδιο 

• υποσκληρίδιο 

G06.1 Νωτιαίο απόστηµα και κοκκίωµα 

Απόστηµα (εµβολικό) του νωτιαίου µυελού [οποιουδήποτε τµήµατος αυτού] 

Ενδονωτιαίο απόστηµα ή κοκκίωµα: 

• επισκληρίδιο 

• εξωσκληρίδιο 

• υποσκληρίδιο 

G06.2 Εξωσκληρίδιο και υποσκληρίδιο απόστηµα, µη καθορισµένο 
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G07* Ενδοκράνιο και νωτιαίο απόστηµα και κοκκίωµα σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:   εγκεφαλικό απόστηµα: 

• αµοιβαδικό (A06.6+) 

• γονοκοκκικό (A54.8+) 

• φυµατιώδες (A17.8+) 

κοκκίωµα του εγκεφάλου σε σχιστοσωµίαση (B65.-+) 

φυµάτωµα: 

• εγκεφάλου (A17.8+) 

• µηνίγγων (A17.1+) 

G08 Ενδοκράνια και νωτιαία φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα 

Περιλαµβ.:  σηπτική: 

• εµβολή 

• ενδοφλεβίτιδα 

• φλεβίτιδα                                      ενδοκράνιων ή νωτιαίων φλεβωδών κόλπων και φλεβών 

• θροµβοφλεβίτιδα 

• θρόµβωση 

Εξαιρ.: ενδοκράνια φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα: 

• ως επιπλοκή σε: 

- αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.7) 

- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.5, O87.3) 

• µη πυώδης (I67.6) 

µη πυώδης νωτιαία φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα (G95.1) 

G09 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις των φλεγµονωδών νοσηµάτων του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος 

Σηµειώσεις: Σε περίπτωση διαταραχών που ταξινοµούνται αλλού και αποτελούν δευτεροπαθείς καταστάσεις  

οντοτήτων που ταξινοµούνται πρωτογενώς στους κωδικούς G00-G08 (µε εξαίρεση τους 
κωδικούς µε αστερίσκο), χρησιµοποείται η ακόλουθη κατηγορία (αντί ενός κωδικού από τους 
G00-G08). Στις "δευτεροπαθείς καταστάσεις" ανήκουν νοσολογικές οντότητες που 
χαρακτηρίζονται ως επακόλουθες ή όψιµες ή καταστάσεις που υπάρχουν ένα έτος ή 
περισσότερο µετά την έναρξη του αιτιολογικού  παράγοντα. Για   τη  χρησιµοποίηση   αυτής   
της   κατηγορίας, ανατρέξτε  στους αντίστοιχους κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες για την 
καταγραφή της νοσηρότητας και θνητότητας, που περιέχονται στον Τόµο 2. 

 

 

 

 

Συστηµατικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα 
 

(G10-G14) 

G10 Χορεία του Huntington 

Περιλαµβ.: χρόνια προϊούσα κληρονοµική χορεία 

νόσος του Huntington 

G11.- Κληρονοµική αταξία 

Εξαιρ.: κληρονοµική και ιδιοπαθής νευροπάθεια (G60.-) 

βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-) 

µεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 

G11.0 Συγγενής µη προϊούσα αταξία 
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G11.1 Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιµης έναρξης 

Σηµειώσεις: Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 20 ετών 

Αταξία του Friedreich (αυτοσωµατική υπολειπόµενη) 

Παρεγκεφαλιδική αταξία πρώιµης έναρξης µε: 

• παρατεινόµενα τενόντια αντανακλαστικά 

• ιδιοπαθή τρόµο 

• µυοκλονία [µυοκλονική παρεγκεφαλική δυσσυνέργεια, αταξία του Hunt] 

Φυλοσύνδετη υπολειπόµενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία 

G11.2 Παρεγκεφαλιδική αταξία όψιµης έναρξης 

Σηµειώσεις: Έναρξη συνήθως µετά την ηλικία των 20 ετών 

G11.3 Παρεγκεφαλιδική αταξία µε ελλειµµατική διόρθωση του DNA 

Αταξία τηλαγγειεκτασία [Σύνδροµο Louis-Bar] 

Εξαιρ.: σύνδροµο Cockayne (Q87.1) 

µελαγχρωµατική ξηροδερµία (Q82.1) 

G11.4 Κληρονοµική σπαστική παραπληγία 

G11.8 Άλλες κληρονοµικές αταξίες 

G11.9 Κληρονοµική αταξία, µη καθορισµένη 

Κληρονοµική(ό) παρεγκεφαλιδική(ό): 

• αταξία ΜΚΑ 

• εκφύλιση 

• νόσος 

• σύνδροµο 

G12.- Νωτιαία µυϊκή ατροφία και συναφή σύνδροµα 

G12.0 Βρεφική νωτιαία µυϊκή ατροφία, τύπου Ι [Werdnig – Hoffman] 

G12.1 Άλλη κληρονοµική νωτιαία µυϊκή ατροφία 

Προϊούσα προµηκική παράλυση της παιδικής ηλικίας [Σύνδροµο Faziο-Londe] 

Νωτιαία µυϊκή ατροφία: 

• περιφερική 

• ενηλίκων 

• νεανική µορφή, τύπου ΙΙΙ [Kugelberg-Welander] 

• παιδικής ηλικίας, τύπου ΙΙ 

• ωµοπερονιαία µορφή 

G12.2 Νόσος του κινητικού νευρώνα 

Οικογενής νόσος του κινητικού νευρώνα 

Πλάγια σκλήρυνση: 

• µυατροφική [αµυοτροφική] 

• πρωτοπαθής 

Προϊούσα: 

• παράλυση του προµήκους 

• νωτιαία µυϊκή ατροφία 

G12.8 Άλλες µορφές νωτιαίας µυϊκής ατροφίας και συναφών συνδρόµων 

G12.9 Νωτιαία µυϊκή ατροφία, µη καθορισµένη 

G13.-* Συστηµατικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G13.0*   Παρανεοπλασµατική νευροµυοπάθεια και νευροπάθεια 

Καρκινωµατώδης νευροµυοπάθεια (C00-C97+) 

Αισθητηριακή παρανεοπλασµατική νευροπάθεια, τύπου Denny-Brown (C00-D48+) 
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G13.1*   Άλλες συστηµατικές ατροφίες που προσβάλλουν πρωτίστως το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα, σε νεοπλασµατικά νοσήµατα 

Παρανεοπλασµατική µεταιχµιακή εγκεφαλοπάθεια (C00-D48+) 

G13.2*   Συστηµατική ατροφία που προσβάλλει πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστηµα, σε 

µυξοίδηµα (E00.1+, E03.-+) 

G13.8*   Συστηµατική ατροφία που προσβάλλει πρωτίστως το κεντρικό νευρικό σύστηµα σε 

άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού. 

G14 Σύνδροµο µετά από πολιοµυελίτιδα 

Περιλαµβ.:  µεταπολυοµυελιτιδικό σύνδροµο 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις πολιοµυελίτιδας (B91) 
 

 

 

 

Εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές 
 

(G20-G26) 

G20.- Πρωτοπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] 

Περιλαµβ.:  ηµιπαρκινσονισµός 

τροµώδης παράλυση 

παρκινσονισµός ή νόσος του Πάρκινσον [Parkinson]: 

• ιδιοπαθής 

• πρωτοπαθής 

• ΜΚΑ 

Για  τον  προσδιορισµό  του  βαθµού  βαρύτητας  της  νόσου  Πάρκινσον  [Parkinson]  στις  

υποκατηγορίες 

G20.0-G20.2, χρησιµοποιούνται τα στάδια εξέλιξης της νόσου Parkinson κατά Hoehn και Yahr 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία G20: 

0 χωρίς φαινόµενο εξάντλησης της δράσης του φαρµάκου [wearing off] 

Χωρίς αναφερόµενη εξάντληση της δράσης του φαρµάκου [wearing off] 

1 µε φαινόµενο εξάντλησης της δράσης του φαρµάκου [wearing off] 

G20.0- Πρωτοπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] χωρίς ή µε µικρή λειτουργική 

επιβάρυνση 

Στάδια 0 έως <3 κατά Hoehn και Yahr 

G20.1- Πρωτοπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] µε µέτρια έως σοβαρή λειτουργική 

επιβάρυνση 

Στάδια 3 ή 4 κατά Hoehn και Yahr 

G20.2- Πρωτοπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] µε πολύ σοβαρή λειτουργική 

επιβάρυνση 

Στάδιο 5 κατά Hoehn και Yahr 

G20.9- Πρωτοπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] µη καθορισµένο 

G21.- ∆ευτεροπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] 

Περιλαµβ.:  δευτεροπαθής παρκινσονισµός 

G21.0 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο 

Για την κωδικοποίηση της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G21.1 Άλλα σύνδροµα Πάρκινσον [Parkinson] φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για την κωδικοποίηση της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G21.2 Σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] από άλλους εξωγενούς παράγοντες 

Για την κωδικοποίηση του εξωγενούς παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 
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G21.3 Μετεγκεφαλιτιδικό σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] 

G21.4 Αγγειακό σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] 

G21.8 Άλλο δευτεροπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] 

G21.9 ∆ευτεροπαθές σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson], µη καθορισµένο 

G22* Σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Περιλαµβ.:  σύνδροµο Πάρκινσον [Parkinson] στη σύφιλη (A52.1+) 

G23.- Άλλα εκφυλιστικά νοσήµατα των βασικών γαγγλίων 

Εξαιρ.: πολλαπλή συστηµατική ατροφία (G90.3) 

G23.0 Νόσος των Hallervorden-Spatz 

Μελαγχρωµατική εκφύλιση της ωχράς σφαίρας 

G23.1 Προϊούσα υπερπυρηνική οφθαλµοπληγία [Σύνδροµο Steele-Richardson-Olszewski] 

Προϊούσα υπερπυρηνική πάρεση 

G23.2 Μελαινοραβδωτή εκφύλιση 

G23.8 Άλλα καθορισµένα εκφυλιστικά νοσήµατα των βασικών γαγγλίων 

Αποτιτάνωση των βασικών γαγγλίων 

G23.9 Εκφυλιστικό νόσηµα των βασικών γαγγλίων, µη καθορισµένο 

G24.- ∆υστονία 

Περιλαµβ.:  δυσκινησία 

Εξαιρ.: αθετωσική εγκεφαλική παράλυση (G80.3) 

G24.0 ∆υστονία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Όψιµη δυσκινησία 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G24.1 Ιδιοπαθής οικογενής δυστονία 

Ιδιοπαθής δυστονία ΜΚΑ 

G24.2 Ιδιοπαθής µη οικογενής δυστονία 

G24.3 Σπαστικό ραιβόκρανο 

Εξαιρ.: ραιβόκρανο ΜΚΑ (M43.6) 

G24.4 Ιδιοπαθής στοµατοπροσωπική δυστονία 

Στοµατοπροσωπική  δυσκινησία 

G24.5 Βλεφαρόσπασµος 

G24.8 Άλλη δυστονία 

G24.9 ∆υστονία, µη καθορισµένη 

∆υσκινησία ΜΚΑ 

G25.- Άλλες εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές 

G25.0 Ιδιοπαθής τρόµος 

Οικογενής τρόµος 

Εξαιρ.: τρόµος ΜΚΑ (R25.1) 

G25.1 Τρόµος φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G25.2 Άλλες καθορισµένες µορφές τρόµου 

Τρόµος ενεργείας 
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G25.3 Μυόκλονος 

Μυόκλονος φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: µυοκυµία του προσώπου (G51.4) 

µυοκλονική επιληψία (G40.-) 

G25.4 Χορεία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G25.5 Άλλες µορφές χορείας 

Χορεία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χορεία του Huntington (G10) 

χορεία του Sydenham (I02.-) 

χορεία ΜΚΑ µε καρδιακή συµµετοχή (I02.0) 

ρευµατική χορεία (I02.-) 

G25.6 Τικ (ακούσιες σπασµωδικές κινήσεις) φαρµακευτικής αιτιολογίας  και άλλα 

τικ οργανικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: σύνδροµο Gilles de la Tourette (F95.2) 

τικ (ακούσιες σπασµωδικές κινήσεις) ΜΚΑ (F95.9) 

G25.8- Άλλες καθορισµένες εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές 

   G25.80 Περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων στον ύπνο 

Περιοδικές κινήσεις των άκρων στον ύπνο [PLMS] 

   G25.81 Σύνδροµο ανήσυχων ποδιών [RLS] 

G25.88 Άλλες καθορισµένες εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές 

Σύνδροµο δύσκαµπτου ανθρώπου [stiff man syndrom] 

G25.9 Εξωπυραµιδική ή κινητική διαταραχή, µη καθορισµένη 

G26* Εξωπυραµιδικές και κινητικές διαταραχές σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

 

 
Άλλα εκφυλιστικά νοσήµατα του νευρικού συστήµατος 

 

(G30-G32) 

G30.-+ Νόσος Alzheimer (F00.-*) 

Περιλαµβ.:  γεροντική και προγεροντική µορφή 

Εξαιρ.: γεροντική: 

• εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινοµείται αλλού (G31.1) 

• άνοια ΜΚΑ (F03) 

γήρας ΜΚΑ (R54) 

G30.0+   Νόσος Alzheimer µε πρώιµη έναρξη (F00.0*) 

Σηµειώσεις: Έναρξη συνήθως πριν την ηλικία των 65 ετών 

G30.1+   Νόσος Alzheimer µε όψιµη έναρξη (F00.1*) 

Σηµειώσεις: Έναρξη συνήθως µετά την ηλικία των 65 ετών 

G30.8+   Άλλες περιπτώσεις νόσου του Alzheimer (F00.2*) 

G30.9+   Νόσος Alzheimer, µη καθορισµένη (F00.9*) 
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G31.- Άλλα εκφυλιστικά νοσήµατα του νευρικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: σύνδροµο Reye (G93.7) 

G31.0 Εστιακή εγκεφαλική ατροφία 

Μετωποκροταφική άνοια [FTD] 

Νόσος του Pick 

Προϊούσα πρωτοπαθής αφασία 

G31.1 Γεροντική εκφύλιση του εγκεφάλου, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: νόσος του Alzheimer (G30.-) 

γήρας ΜΚΑ (R54) 

G31.2 Εκφύλιση του νευρικού συστήµατος από κατανάλωση οινοπνεύµατος [αλκοόλ] 

Αλκοολική: 

• εγκεφαλοπάθεια 

• παρεγκεφαλιδική αταξία 

• παρεγκεφαλιδική εκφύλιση 

• εγκεφαλική εκφύλιση 

∆υσλειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος από κατανάλωση οινοπνεύµατος 

G31.8- Άλλες καθορισµένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήµατος 

G31.81 Μιτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια 

Σύνδροµο MELAS [µυοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, γαλακτική οξέωση και ισχαιµικού τύπου 

εγκεφαλικά επεισόδια] 

Σύνδροµο MERRF [µυοκλονική επιληψία µε τραχιές κόκκινες ίνες] 

Μιτοχονδριακή µυοεγκεφαλοπάθεια 

Για τον προσδιορισµό της (κλινικής) εκδήλωσης χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό: 

• Γενικευµένη επιληψία χωρίς (τονικοκλωνικούς) σπασµούς (G40.3) 

• Άλλες µυοπάθειες (G72.8) 

• Προϊούσα εξωτερική οφθαλµοπληγία (Η49.4) 

• Εγκεφαλικό επεισόδιο (I60-I64) 

   G31.82 Άνοια µε σωµάτια Lewy [Lewy body dementia] 

Νόσος µε σωµάτια Lewy 

   G31.88 Άλλες καθορισµένες εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήµατος 

Βρεφική νευροαξονική δυστροφία [νόσος Seitelberger] 

Εγκεφαλική προϊούσα πολιοδυστροφία [νόσος Alpers] 

Υποξεία νεκρωτική εγκεφαλοµυοπάθεια [σύνδροµο Leigh] 

G31.9 Εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

G32.-* Άλλες εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος σε νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού 

G32.0*   Υποξεία συνδυασµένη εκφύλιση του νωτιαίου µυελού σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Υποξεία συνδυασµένη εκφύλιση του νωτιαίου µυελού σε ανεπάρκεια βιταµίνης Β12 (E53.8+) 

G32.8*   Άλλες καθορισµένες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήµατος σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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Αποµυελινωτικά νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

 

(G35-G37) 

G35.- Πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλοµυελίτιδα] 

Περιλαµβ.:  Πολλαπλή σκλήρυνση: 

• διάχυτη 

• γενικευµένη 

• εγκεφαλικού στελέχους 

• νωτιαίου µυελού 

• ΜΚΑ 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στις υποκατηγορίες G35.1-G35.3: 

0 χωρίς αναφερόµενη οξεία έξαρση ή εξέλιξη 

1 µε αναφερόµενη οξεία έξαρση ή εξέλιξη 

G35.0 Πρώτη εκδήλωση της πολλαπλής σκλήρυνσης 

G35.1- Πολλαπλή σκλήρυνση µε κυρίως υποτροπιάζουσα/διαλείπουσα πορεία 

G35.2- Πολλαπλή σκλήρυνση µε πρωτοπαθή χρόνια προϊούσα πορεία 

G35.3- Πολλαπλή σκλήρυνση µε δευτεροπαθή χρόνια προϊούσα πορεία 

G35.9 Πολλαπλή σκλήρυνση µη καθορισµένη 

G36.- Άλλη οξεία διάχυτη αποµυελίνωση 

Εξαιρ.: µεταλοιµώδης εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοµυελίτιδα ΜΚΑ (G04.8) 

G36.0 Οπτική νευροµυελίτιδα [νόσος Devic] 

Αποµυελίνωση στην οπτική νευρίτιδα 

Εξαιρ.: οπτική νευρίτιδα ΜΚΑ (H46) 

G36.1 Οξεία και υποξεία αιµορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα [Hurst] 

G36.8 Άλλη καθορισµένη οξεία διάχυτη αποµυελίνωση 

G36.9 Οξεία διάχυτη αποµυελίνωση, µη καθορισµένη 

G37.- Άλλα αποµυελινωτικά νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

G37.0 ∆ιάχυτη εγκεφαλική σκλήρυνση 

Περιαξονική εγκεφαλίτιδα 

Νόσος του Schilder 

Εξαιρ.: αδρενολευκοδυστροφία [σύνδροµο Addison-Schilder] (E71.3) 

G37.1 Κεντρική αποµυελίνωση του µεσολοβίου 

G37.2 Κεντρική γεφυρική µυελινόλυση 

G37.3 Οξεία εγκάρσια µυελίτιδα σε αποµυελινωτικά νοσήµατα του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος 

Οξεία εγκάρσια µυελίτιδα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλή σκλήρυνση [διάχυτη εγκεφαλοµυελίτιδα] (G35.-) 

οπτική νευροµυελίτιδα [νόσος Devic] (G36.0) 

G37.4 Υποξεία νεκρωτική µυελίτιδα [σύνδροµο Foix Alajouanine] 

G37.5 Συγκεντρική σκλήρυνση [νόσος Balo] 

G37.8 Άλλα καθορισµένα αποµυελινωτικά νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

Οξεία αποµυελινωτική (διάχυτη) εγκεφαλοµυελίτιδα [ADEM] 
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G37.9 Αποµυελινωτικό νόσηµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

 

 

 

Παθήσεις του νευρικού συστήµατος µε επεισοδιακό και παροξυσµικό 

χαρακτήρα 

 

(G40-G47) 

G40.- Επιληψία 

Εξαιρ.: σπασµοί ΜΚΑ (R56.8) 

επιληπτικοί σπασµοί ΜΚΑ (R56.8) 

σύνδροµο Landau-Kleffner (F80.3) 

status epilepticus [επιληπτική κατάσταση] (G41.-) 

παράλυση του Todd (G83.88) 

G40.0- Σχετιζόµενη µε την εντόπιση (εστιακή) (µερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά 

σύνδροµα µε σπασµούς εστιακής έναρξης 

   G40.00 Σύνδροµο ψευδο-Lennox 

Καλοήθης άτυπη επιληψία 

   G40.01 Επιληψία µε συνεχή συµπλέγµατα αιχµής κύµατος στη διάρκεια του ύπνου βραδέων κυµάτων 

[CSWS] 

Ηλεκτρική επιληπτική κατάσταση κατά τον ύπνο 

ESES [electrical status epilepticus during slow-wave sleep] 

   G40.02 Καλοήθης ψυχοκινητική επιληψία [terror fits] 

Καλοήθης µερική επιληψία µε συµπτωµατολογία από το συναίσθηµα 

G40.08 Άλλη, σχετιζόµενη µε την εντόπιση (εστιακή) (µερική) ιδιοπαθής επιληψία και 

επιληπτικά σύνδροµα µε σπασµούς εστιακής έναρξης 

Καλοήθης επιληψία της βρεφικής ηλικίας 

Καλοήθης επιληψία µε ινιακούς ΗΕΓ παροξυσµούς 

Καλοήθης επιληψία µε κεντροκροταφικές αιχµές [ρολάνδειος] 

Καλοήθης βρεφική επιληψία µε σύνθετους εστιακούς σπασµούς 

   G40.09 Σχετιζόµενη µε την εντόπιση (εστιακή) (µερική) ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδροµα 

µε σπασµούς εστιακής έναρξης, µη καθορισµένα 

G40.1 Σχετιζόµενη µε την εντόπιση (εστιακή) (µερική) συµπτωµατική επιληψία και επιληπτικά 

σύνδροµα µε απλούς εστιακούς σπασµούς 

Επιληπτικές κρίσεις χωρίς διαταραχή της συνείδησης 

Απλοί εστιακοί σπασµοί εξελισσόµενοι σε δευτεροπαθώς γενικευµένους σπασµούς 

G40.2 Σχετιζόµενη µε την εντόπιση (εστιακή) (µερική) συµπτωµατική επιληψία και επιληπτικά 

σύνδροµα µε σύνθετους εστιακούς σπασµούς. 

Επιληπτικές κρίσεις µε διαταραχή της συνείδησης, συχνά µε αυτοµατισµούς 

Σύνθετοι εστιακοί σπασµοί εξελισσόµενοι σε δευτεροπαθώς γενικευµένους σπασµούς 
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G40.3 Γενικευµένη ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδροµα 

Επιληψία µε αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας [πυκνοληψία] 

Επιληψία µε κρίσεις grand mal στην εγρήγορση 

Καλοήθης(εις): 

• µυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας 

• νεογνικοί σπασµοί (οικογενείς) 

Εφηβική: 

• επιληψία µε αφαιρέσεις 

• µυοκλονική επιληψία [Impulsive Petit mal] 

Μη ειδικοί επιληπτικοί σπασµοί: 

• ατονικοί 

• κλονικοί 

• µυοκλονικοί 

• τονικοί 

• τονικοκλονικοί 

G40.4 Άλλη γενικευµένη επιληψία και επιληπτικά σύνδροµα 

Κρίσεις Salaam 

Επιληψία µε: 

• µυοκλονικούς - αστατικούς σπασµούς 

• µυοκλονικές αφαιρέσεις 

Πρώιµη (συµπτωµατική) µυοκλονική εγκεφαλοπάθεια 

Σύνδροµο Lennox-Gastaut 

Σύνδροµο West 

G40.5 Ειδικά επιληπτικά σύνδροµα 

Εστιακή συνεχής επιληψία [Σύνδροµο Kozhevnikof] 

Επιληπτικές κρίσεις σχετιζόµενες µε: 

• κατανάλωση οινοπνεύµατος 

• κατανάλωση φαρµάκων ή ναρκωτικών 

• ορµονικές µεταβολές 

• στέρηση ύπνου 

• stress 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας σε φαρµακοεπαγόµενη επιληψία χρησιµοποιήστε ένα 

πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G40.6 Κρίσεις µείζονος επιληψίας [grand mal], µη καθορισµένες (µε ή χωρίς ελάσσονες 

επιληπτικές κρίσεις [petit mal]) 

G40.7 Ελάσσονες επιληπτικές κρίσεις [petit mal], µη καθορισµένες, χωρίς κρίσεις 

µείζονας επιληψίας [grand mal] 

G40.8 Άλλη επιληψία 

Επιληψίες και επιληπτικά σύνδροµα χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι εστιακά ή γενικευµένα 

G40.9 Επιληψία, µη καθορισµένη 

Επιληπτικοί: 

• σπασµοί ΜΚΑ 

• παροξυσµοί ΜΚΑ 

G41.- Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση] 

G41.0 Επιληπτική κατάσταση µείζονος επιληψίας [Grand mal status epilepticus] 

Επιληπτική κατάσταση [status epilepticus] µε τονικοκλωνικούς σπασµούς 

Εξαιρ.: εστιακή συνεχής επιληψία [σύνδροµο Kozhevnikof] (G40.5) 

G41.1 Επιληπτική κατάσταση ελάσσονος επιληψίας [petit mal status epilepticus] 

Αφαιρετικό επιληπτικό status 

G41.2 Eπιληπτική κατάσταση [status epilepticus] σε σύνθετες εστιακές κρίσεις 
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G41.8 Άλλες περιπτώσεις επιληπτικής κατάστασης [status epilepticus] 

G41.9 Eπιληπτική κατάσταση [status epilepticus], µη καθορισµένη 

G43.- Ηµικρανία 
Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας σε φαρµακοεπαγόµενη επιληψία χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51) 

G43.0 Ηµικρανία χωρίς αύρα [κοινή ηµικρανία] 

G43.1 Ηµικρανία µε αύρα [κλασική ηµικρανία] 

Ηµικρανία: 

• ισοδύναµα 

• ηµικρανική αύρα χωρίς κεφαλαλγία 

• βασικής αρτηρίας 

• οικογενής ηµιπληγική 

• µε: 

- αύρα αιφνίδιας έναρξης 

- παρατεταµένη αύρα 

- τυπική αύρα 

G43.2 Ηµικρανική κατάσταση [status migrainosus] 

G43.3 Επιπλεγµένη ηµικρανία 

G43.8 Άλλες µορφές ηµικρανίας 

Οφθαλµοπληγική ηµικρανία 

Αµφιβληστροειδική ηµικρανία 

G43.9 Ηµικρανία, µη καθορισµένη 

G44.- Άλλα σύνδροµα κεφαλαλγίας 

Εξαιρ.: άτυπη προσωπαλγία (G50.1) 

κεφαλαλγία ΜΚΑ (R51) 

νευραλγία τριδύµου (G50.0) 

G44.0 Αθροιστική κεφαλαλγία 

Χρόνια παροξυσµική ηµικρανία 

Αθροιστική κεφαλαλγία: 

• σύνδροµο Bing-Horton 

• χρόνια 

• επεισοδιακή 

G44.1 Αγγειακή κεφαλαλγία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Αγγειακή κεφαλαλγία ΜΚΑ 

G44.2 Κεφαλαλγία τάσης 

Χρόνια κεφαλαλγία τάσης 

Επεισοδιακή κεφαλαλγία τάσης 

Κεφαλαλγία τάσης ΜΚΑ 

G44.3 Χρόνια µετατραυµατική κεφαλαλγία 

G44.4 Κεφαλαλγία φαρµακευτικής αιτιολογίας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G44.8 Άλλα καθορισµένα σύνδροµα κεφαλαλγίας 

G45.- Παροδικά ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδροµα 

Περιλαµβ.:  παροδικά ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια [TIA] 

Εξαιρ.: συνοδό έµφρακτο, που διαπιστώνεται απεικονιστικά (I63.-) 

νεογνική εγκεφαλική ισχαιµία (P91.0) 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία G45: 
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2 πλήρης υποχώρηση των συµπτωµάτων εντός 1 έως 24 ωρών 

3 πλήρης υποχώρηση των συµπτωµάτων σε λιγότερο από 1 ώρα 

9         Πορεία υποχώρησης των συµπτωµάτων µη καθορισµένη 

G45.0- Σύνδροµο της σπονδυλο-βασικής αρτηρίας 

G45.1- Σύνδροµο έσω καρωτίδας (ηµισφαιρίου) 

G45.2- Πολλαπλά και αµφοτερόπλευρα σύνδροµα προσβολής των προεγκεφαλικών αρτηριών 

[βασικής, κοινής καρωτίδας, σπονδυλικής] 

G45.3- Παροδική αµαύρωση 

G45.4- Παροδική σφαιρική αµνησία [επεισόδια αµνησίας] 

Εξαιρ.: αµνησία ΜΚΑ (R41.3) 

G45.8- Άλλα παροδικά ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδροµα 

G45.9- Παροδικό ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο, µη καθορισµένο 

Επαπειλούµενο εγκεφαλικό επεισόδιο 

Σπασµός εγκεφαλικής αρτηρίας 

Παροδική εγκεφαλική ισχαιµία ΜΚΑ 

G46.-* Αγγειακά σύνδροµα του εγκεφάλου σε νοσήµατα των εγκεφαλικών 

αγγείων 

(I60-I67+) 

G46.0*   Σύνδροµο µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.0+) 

G46.1*   Σύνδροµο πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.1+) 

G46.2*   Σύνδροµο οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας (I66.2+) 

G46.3*   Σύνδροµο (αγγειακού επεισοδίου του) εγκεφαλικού στελέχους (I60-I67+) 

Σύνδροµο Benedikt 

Σύνδροµο Claude 

Σύνδροµο Foville 

Σύνδροµο Millard-Gubler 

Σύνδροµο Wallenberg 

Σύνδροµο Weber 

G46.4*   Σύνδροµο (αγγειακού επεισοδίου της) παρεγκεφαλίδας (I60-I67+) 

G46.5*   Κενοτοπιώδες σύνδροµο [lacunar] µε αµιγώς κινητικές εκδηλώσεις (I60-I67+) 

G46.6*   Κενοτοπιώδες σύνδροµο µε αµιγώς αισθητικές εκδηλώσεις (I60-I67+) 

G46.7*   Άλλα κενοτοπιώδη σύνδροµα (I60-I67+) 

G46.8*   Άλλα αγγειακά σύνδροµα του εγκεφάλου σε αγγειακά νοσήµατα του εγκεφάλου 

(I60-I67+) 

G47.- ∆ιαταραχές ύπνου 

Εξαιρ.: εφιάλτες (F51.5) 

µη οργανικές διαταραχές του ύπνου (F51.-) 

νυκτερινοί τρόµοι (F51.4) 

υπνοβασία (F51.3) 

G47.0 ∆ιαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου [αϋπνίες] 

Μερική αϋπνία 

Αϋπνία 

G47.1 ∆ιαταραχές υπερβολικού ύπνου [υπερυπνίες] 

Υπερυπνία (ιδιοπαθής) 

G47.2 ∆ιαταραχές του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης 

Σύνδροµο καθυστερηµένης υπνικής φάσεως 

Ανώµαλος κύκλος ύπνου-εγρήγορσης 
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G47.3-    Υπνική άπνοια 

Εξαιρ.: σύνδροµο Pickwick (E66.29) 

υπνική άπνοια του νεογνού (P28.3) 

G47.30 Σύνδροµο κεντρικής υπνικής άπνοιας 

G47.31 Σύνδροµο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 

   G47.32   Σχετιζόµενο µε τον ύπνο σύνδροµο υποαερισµού 

Συγγενές σύνδροµο κεντρικού κυψελιδικού υποαερισµού 

Σχετιζόµενο µε τον ύπνο ιδιοπαθής µη αποφρακτικός κυψελιδικός υποαερισµός 

   G47.38   Άλλη υπνική άπνοια 

G47.39  Υπνική άπνοια µη καθορισµένη 

G47.4  Ναρκοληψία και καταπληξία 

G47.8    Άλλες διαταραχές του ύπνου 

Σύνδροµο Kleine-Levin 

G47.9     ∆ιαταραχή του ύπνου, µη καθορισµένη 
 

 

 

 

∆ιαταραχές των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγµάτων 

 

(G50-G59) 

Εξαιρ.: πρόσφατοι τραυµατισµοί των νεύρων, νευρικών ριζών και πλεγµάτων -βλέπε τραυµατισµούς των νεύρων 

κατά περιοχή σώµατος 

νευραλγία ΜΚΑ (M79.2-) 

νευρίτιδα 

περιφερική νευρίτιδα της κύησης (O26.83) 

ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1-) 

G50.- ∆ιαταραχές του τριδύµου νεύρου [V εγκεφαλική συζυγία] 

G50.0 Νευραλγία τριδύµου 

Σύνδροµο παροξυσµικής προσωπαλγίας 

Επώδυνο µυόσπασµα [τικ] 

G50.1 Άτυπη προσωπαλγία 

G50.8 Άλλες διαταραχές του τριδύµου 

G50.9 ∆ιαταραχή του τριδύµου νεύρου, µη καθορισµένη 

G51.- ∆ιαταραχές του προσωπικού νεύρου [VII εγκεφαλική συζυγία] 

G51.0 Παράλυση του προσωπικού νεύρου 

Παράλυση του Bell 

G51.1 Φλεγµονή του γονατώδους γαγγλίου 

Εξαιρ.: µεθερπητική φλεγµονή του γονατώδους γαγγλίου (B02.2) 

G51.2 Σύνδροµο Melkersson-Rosenthal 

G51.3 (Ηµι)προσωπικός σπασµός 

G51.4 Μυοκυµία του προσώπου 

G51.8 Άλλες διαταραχές του προσωπικού νεύρου 

G51.9 ∆ιαταραχή του προσωπικού νεύρου, µη καθορισµένη 
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G52.- Νοσήµατα των άλλων εγκεφαλικών συζυγιών [κρανιακών νεύρων] 

Εξαιρ.: νοσήµατα: 

• οπτικού νεύρου [ΙΙ εγκεφαλική συζυγία] (H46, H47.0) 

• στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλική συζυγία] (H93.3) 

• παραλυτικός στραβισµός οφειλόµενος σε πάρεση νεύρου (H49.0-H49.2) 

G52.0 Παθήσεις του οσφρητικού νεύρου [Ι εγκεφαλική συζυγία] 

G52.1 Παθήσεις του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου [ΙX εγκεφαλική συζυγία] 

Παθήσεις του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου 

G52.2 Παθήσεις του πνευµονογαστρικού νεύρου [X εγκεφαλική συζυγία]  

G52.3 Παθήσεις του υπογλώσσιου νεύρου [XII εγκεφαλική συζυγία] 

G52.7 Παθήσεις πολλαπλών κρανιακών νεύρων 

Πολυνευρίτις των κρανιακών νεύρων 

G52.8 Παθήσεις άλλων καθορισµένων κρανιακών νεύρων 

G52.9 ∆ιαταραχή των κρανιακών νεύρων, µη καθορισµένη 

G53.-* Παθήσεις των κρανιακών νεύρων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G53.0*   Μεθερπητική νευραλγία από έρπητα ζωστήρα (B02.2+) 

Μεθερπητική φλεγµονή του γονατώδους γαγγλίου, από έρπητα ζωστήρα 

Μεθερπητική νευραλγία τριδύµου, από έρπητα ζωστήρα 

G53.1*   Πολλαπλές παρέσεις κρανιακών νεύρων σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού (A00-B99+) 

G53.2*   Πολλαπλές παρέσεις κρανιακών νεύρων στη σαρκοείδωση (D86.8+) 

G53.3*   Πολλαπλές παρέσεις κρανιακών νεύρων σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-

D48+) G53.8*   Άλλες παθήσεις των κρανιακών νεύρων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

 G54.- Παθήσεις των νευρικών ριζών και πλεγµάτων 

Εξαιρ.: πρόσφατοι τραυµατισµοί των νευρικών ριζών και πλεγµάτων - βλέπε τραυµατισµούς των 

νεύρων κατά περιοχή σώµατος 

παθήσεις των µεσοσπονδύλιων δίσκων (M50-M51) 

νευραλγία ή νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2) 

νευρίτιδα ή ριζίτιδα: 

• βραχιόνιος ΜΚΑ (M54.1-) 

• οσφυϊκή ΜΚΑ (M54.1-) 

• οσφυοϊερή ΜΚΑ (M54.1-) 

• θωρακική ΜΚΑ 

(M54.1-) ριζίτιδα ΜΚΑ 

(M54.1-) ριζοπάθεια ΜΚΑ 

(M54.1-) σπονδύλωση 

(M47.-) 

G54.0 Παθήσεις του βραχιόνιου πλέγµατος 

Σύνδροµο θωρακικής εξόδου 

G54.1 ∆ιαταραχές του οσφυοϊερού πλέγµατος 

G54.2 ∆ιαταραχές των αυχενικών ριζών, που δεν ταξινοµούνται αλλού  

G54.3 ∆ιαταραχές των θωρακικών ριζών που δεν ταξινοµούνται αλλού  

G54.4 ∆ιαταραχές των οσφυοϊερών ριζών, που δεν ταξινοµούνται αλλού  

G54.5 Νευραλγική αµυοτροφία 

Σύνδροµο   Parsonage-Aldren-Turner 

Νευρίτιδα της ωµικής ζώνης 
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G54.7 Σύνδροµο «µέλους φαντάσµατος» χωρίς άλγος 

Σύνδροµο «µέλους φαντάσµατος» ΜΚΑ 

G54.8 Άλλες παθήσεις των νευρικών ριζών και πλεγµάτων 

G54.9 Πάθηση των νευρικών ριζών και πλεγµάτων, µη καθορισµένη 

G55.-* Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

         αλλού 

G55.0*   Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

G55.1*   Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε διαταραχές του µεσοσπονδύλιου δίσκου 

(M50-M51+) 

G55.2*   Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων στη σπονδύλωση (M47.-+) 

G55.3*   Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε άλλα νοσήµατα της σπονδυλικής στήλης 

και της ράχης (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+) 

G55.8*   Πίεση νευρικών ριζών και πλεγµάτων σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G56.- Μονονευροπάθειες του άνω άκρου 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός των νεύρων – βλέπε τραυµατισµούς νεύρων κατά περιοχή σώµατος 

G56.0 Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα 

G56.1 Άλλες βλάβες του µέσου νεύρου 

G56.2 Βλάβη του ωλένιου νεύρου 

Παλαιά πάρεση ωλένιου νεύρου 

G56.3 Βλάβη του κερκιδικού νεύρου 

G56.4 Καυσαλγία 

G56.8 Άλλες µονονευροπάθειες του άνω άκρου 

Νευρίνωµα µεσοδακτύλιου νεύρου της άκρας χειρός 

G56.9 Μονονευροπάθεια του άνω άκρου, µη καθορισµένη 

G57.- Μονονευροπάθειες του κάτω άκρου 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός των νεύρων – βλέπε τραυµατισµούς νεύρων κατά περιοχή σώµατος 

G57.0 Βλάβη του ισχιακού νεύρου 

Εξαιρ.: ισχιαλγία: 

• λόγω βλάβης µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 

• ΜΚΑ (M54.3) 

G57.1 Παραισθητική µηραλγία 

Σύνδροµο του έξω µηροδερµατικού νεύρου 

G57.2 Βλάβη του µηριαίου νεύρου 

G57.3 Βλάβη του κοινού περονιαίου νεύρου 

Παράλυση του περονιαίου νεύρου 

G57.4 Bλάβη του κνηµιαίου νεύρου 

G57.5 Σύνδροµο του ταρσιαίου σωλήνα 

G57.6 Βλάβη του πελµατιαίου νεύρου 

Μεταταρσαλγία του Morton 

G57.8 Άλλες µονονευροπάθειες του κάτω άκρου 

Μεσοδακτύλιο (ψευδο-) νευρίνωµα του άκρου ποδός 

G57.9 Μονονευροπάθεια του κάτω άκρου, µη καθορισµένη 

G58.- Άλλες µονονευροπάθειες 

G58.0 Μεσοπλεύριος νευροπάθεια  
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G58.7 Πολλαπλή µονονευρίτιδα 

G58.8  Άλλες καθορισµένες µονονευροπάθειες 

G58.9  Μονονευροπάθεια, µη καθορισµένη 

G59.-*  Μονονευροπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G59.0*    ∆ιαβητική µονονευροπάθεια (Ε10-Ε14, µε τέταρτο χαρακτήρα το .4+) 

G59.8*    Άλλες µονονευροπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

Πολυνευροπάθειες και άλλες παθήσεις του περιφερικού 

νευρικού συστήµατος 
 

(G60-G64) 

Εξαιρ.: νευραλγία ΜΚΑ (M79.2-) 

νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2-) 

περιφερική νευρίτιδα στην κύηση (O26.83) 

ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1-) 

G60.- Κληρονοµική και ιδιοπαθής νευροπάθεια 

G60.0 Κληρονοµική κινητική και αισθητική νευροπάθεια 

Νόσος Charcot-Marie-Tooth 

Νόσος Déjerine-Sottas 

Κληρονοµική κινητική και αισθητική νευροπάθεια, τύποι I-IV 

Υπερτροφική νευροπάθεια της βρεφικής ηλικίας 

Περονιαία µυϊκή ατροφία (αξονικού τύπου) (υπερτροφικού τύπου) 

Σύνδροµο Roussy-Lévy 

G60.1 Νόσος του Refsum 

G60.2 Νευροπάθεια συσχετιζόµενη µε κληρονοµική αταξία 

G60.3 Ιδιοπαθής προϊούσα νευροπάθεια 

G60.8 Άλλες κληρονοµικές και ιδιοπαθείς νευροπάθειες 

Νόσος του Morvan 

Σύνδροµο Nelaton 

Αισθητική νευροπάθεια: 

• επικρατούσα κληρονοµική 

• υπολειπόµενη κληρονοµική 

G60.9 Κληρονοµική και ιδιοπαθής νευροπάθεια, µη καθορισµένη 

G61.- Φλεγµονώδης πολυνευροπάθεια [πολυνευρίτιδα] 

G61.0 Σύνδροµο Guillain-Barré 

Οξεία (µετα-) λοιµώδης πολυριζονευρίτιδα 

Σύνδροµο Miller-Fisher 

G61.1 Πολυνευροπάθεια από ορό 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

G61.8 Άλλες φλεγµονώδεις πολυνευροπάθειες [πολυνευρίτιδες] 

G61.9 Φλεγµονώδης πολυνευροπάθεια [πολυνευρίτιδα], µη καθορισµένη 

G62.- Άλλες πολυνευροπάθειες 

G62.0 Πολυνευροπάθεια φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G62.1 Αλκοολική πολυνευροπάθεια 
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G62.2 Πολυνευροπάθεια οφειλόµενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G62.8- Άλλες καθορισµένες πολυνευροπάθειες 

Πολυνευροπάθεια από ακτινοβολία 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

G62.80 Πολυνευροπάθεια του βαρέως πάσχοντος 

G62.88 Άλλες καθορισµένες πολυνευροπάθειες 

G62.9 Πολυνευροπάθεια, µη καθορισµένη 

Νευροπάθεια ΜΚΑ 

G63.-* Πολυνευροπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G63.0*   Πολυνευροπάθεια σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Πολυνευροπάθεια σε: 

• διφθερίτιδα (A36.8+) 

• λοιµώδη µονοπυρήνωση (B27.-+) 

• λέπρα (A30.-+) 

• νόσο του Lyme (A69.2+) 

• παρωτίτιδα (B26.8+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.2+) 

• όψιµη σύφιλη (A52.1+) 

• όψιµη συγγενή σύφιλη (A50.4+) 

• φυµατίωση (A17.8+) 

G63.1*   Πολυνευροπάθεια σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

G63.2*   ∆ιαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14, 5ος χαρακτήρας .4+) 

G63.3*   Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E07+, 

E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+) 

G63.4*   Πολυνευροπάθεια σε διατροφική ανεπάρκεια (E40-E64+) 

G63.5*   Πολυνευροπάθεια σε συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού (M30-M35+) 

G63.6*   Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήµατα του µυοσκελετικού συστήµατος (M00-M25+, 

M40-M96+) 

G63.8*   Πολυνευροπάθεια σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ουραιµική νευροπάθεια (N18.-+) 

G64 Άλλα νοσήµατα του περιφερικού νευρικού συστήµατος 

Περιλαµβ.:  διαταραχή του περιφερικού νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 
 

 

 

 

Παθήσεις της νευροµυϊκής σύναψης και των µυών 
 

(G70-G73) 

G70.- Βαρεία µυασθένεια [µυασθένεια gravis] και άλλες νευροµυϊκές διαταραχές 

Εξαιρ.: αλλαντίαση (A05.1) 

παροδική βαρεία µυασθένεια [µυασθένεια gravis] του νεογνού (P94.0) 

G70.0 Βαρεία µυασθένεια [µυασθένεια gravis] 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε φαρµακοεπαγόµενη µυασθένεια χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 
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G70.1 Τοξικά νευροµυϊκά νοσήµατα 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G70.2 Συγγενής ή αναπτυξιακή µυασθένεια 

G70.8 Άλλες καθορισµένες νευροµυϊκές διαταραχές 

G70.9 Νευροµυϊκή διαταραχή, µη καθορισµένη 

G71.- Πρωτοπαθείς µυοπάθειες 
Εξαιρ.: πολλαπλή συγγενής αρθρογρύπωση (Q74.3) 

µυοσίτιδα (M60.-) 

µεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 

G71.0 Μυϊκή δυστροφία 

Μυϊκή δυστροφία: 

• αυτοσωµικώς υπολειπόµενη, παιδικού τύπου, οµοιάζουσα µε δυστροφία Duchenne ή Becker 

• ζωνιαία µυών της πυέλου και της ωµικής ζώνης 

• καλοήθης [τύπου Becker] 

• καλοήθης ωµοπερονιαία µε πρώιµες συσπάσεις [τύπου Emery-Dreifuss] 

• περιφερική 

• προσωπο-ωµοβραχιόνιος τύπος 

• βαρεία [τύπου Duchenne] 

• Οφθαλµική 

• οφθαλµοφαρυγγική 

• ωµοπερονιαία 

Εξαιρ.: συγγενής µυϊκή δυστροφία: 

• µε ειδικές µορφολογικές ανωµαλίες των µυϊκών ινών (G71.2) 

• ΜΚΑ (G71.2) 

G71.1 Μυοτονικά σύνδροµα 

Μυοτονική δυστροφία [νόσος Steinert] 

Συγγενής µυοτονία: 

• επικρατούσα [νόσος Thomsen] 

• υπολειπόµενη [Becker] 

• ΜΚΑ 

Μυοτονία: 

• φαρµακευτικής αιτιολογίας 

• χονδροδυστροφική 

• συµπτωµατική 

Νευροµυοτονία [σύνδροµο Isaacs] 

Συγγενής παραµυοτονία [νόσος του Eulenberg] 

Ψευδοµυοτονία 

Για  τον  προσδιορισµό  της  ουσίας  σε  φαρµακοεπαγόµενη  µυοτονία  χρησιµοποιήστε  πρόσθετο  

κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G71.2 Συγγενείς µυοπάθειες 

Συγγενής µυϊκή δυστροφία: 

• µε ειδικές µορφολογικές ανωµαλίες των µυϊκών ινών 

• ΜΚΑ 

∆υσαναλογία του τύπου των µυϊκών ινών 

Νόσος µικροπυρήνα 

Νόσος πολλαπλού µικροπυρήνα 

Μυοπάθεια: 

• µυοσωληναριακή (κεντροπυρηνική) 

• µε ραβδία νεµαλίνης 

Νόσος κεντρικού πυρήνα 
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G71.3 Μιτοχονδριακή µυοπάθεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Για τον προσδιορισµό κλινικών εκδηλώσεων, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς 

G71.8 Άλλες πρωτοπαθείς µυοπάθειες 

G71.9 Πρωτοπαθής µυοπάθεια µη καθορισµένη 

Κληρονοµική µυοπάθεια ΜΚΑ 

G72.- Άλλες µυοπάθειες 

Εξαιρ.: συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση (Q74.3) 

δερµατο-πολυµυοσίτιδα (M33.-) 

ισχαιµικό µυϊκό έµφρακτο (M62.2-) 

µυοσίτιδα (M60.-) 

πολυµυοσίτιδα (M33.2) 

G72.0 Μυοπάθεια φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G72.1 Αλκοολική µυοπάθεια 

G72.2 Μυοπάθεια οφειλόµενη σε άλλους τοξικούς παράγοντες 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G72.3 Περιοδική παράλυση 

Περιοδική παράλυση (οικογενής): 

• υπερκαλιαιµική 

• υποκαλιαιµική 

• µυοτονική 

• νορµοκαλιαιµική 

G72.4 Φλεγµονώδης µυοπάθεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

G72.8- Άλλες καθορισµένες µυοπάθειες 

G72.80 Μυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος 

G72.88 Άλλες καθορισµένες µυοπάθειες 

G72.9 Μυοπάθεια, µη καθορισµένη 

G73.-* Παθήσεις της νευροµυϊκής σύναψης και των µυών σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

G73.0*   Μυασθενικά σύνδροµα σε ενδοκρινολογικά νοσήµατα 

Μυασθενικά σύνδροµα σε: 

• διαβητική αµυοτροφία (E10-E14, µε τέταρτο χαρακτήρα .4+) 

• υπερθυρεοειδισµό [θυρεοτοξίκωση] (E05.-+) 

G73.1*   Σύνδροµο Eaton-Lambert (C00-D48+) 

G73.2*   Άλλα µυασθενικά σύνδροµα σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

G73.3*   Μυασθενικά σύνδροµα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G73.4*   Μυοπάθεια σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G73.5*   Μυοπάθεια σε ενδοκρινολογικά νοσήµατα 

Μυοπάθεια σε: 

• υπερπαραθυρεοειδισµό (E21.0-E21.3+) 

• υποπαραθυρεοειδισµό ( E20.-+) 

Θυρεοτοξική µυοπάθεια (E05.-+) 

G73.6*   Μυοπάθεια σε µεταβολικά νοσήµατα 

Μυοπάθεια σε: 

• γλυκογονίαση (E74.0+) 

• διαταραχές µεταβολισµού των λιπιδίων (E75.-+) 
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G73.7*   Μυοπάθεια σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοπάθεια σε: 

• χρόνια (ρευµατοειδή) πολυαρθρίτιδα (M05-M06+) 

• σύνδροµο Sjogren (M35.0+) 

• σκληρόδερµα (M34.8+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

 

 

 

 
 

Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδροµα 
 

(G80-G83) 

G80.- Εγκεφαλική παράλυση 

Εξαιρ.: κληρονοµική σπαστική παραπληγία (G11.4) 

G80.0 Σπαστική τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση 

Σπαστική τετραπληγία 

G80.1 Σπαστική διπληγία (εγκεφαλική παράλυση) 

Συγγενής σπαστική παράλυση (εγκεφαλική) 

Σπαστική εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ 

G80.2 Σπαστική ηµιπληγία (εγκεφαλική παράλυση) 

G80.3 ∆υσκινητική µορφή εγκεφαλικής παράλυσης 

Αθετωσική εγκεφαλική παράλυση 

∆υστονική εγκεφαλική παράλυση 

G80.4 Αταξική µορφή εγκεφαλικής παράλυσης 

G80.8 Άλλες µορφές εγκεφαλικής παράλυσης 

Μικτά σύνδροµα εγκεφαλικής παράλυσης 

G80.9 Νεογνική εγκεφαλική παράλυση, µη καθορισµένη 

Εγκεφαλική παράλυση ΜΚΑ 

G81.- Ηµιπάρεση και ηµιπληγία 

Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία χρησιµοποιείται για αρχική κωδικοποίηση µόνο, 

- όταν η ηµιπληγία ή η ηµιπάρεση είναι µη καθορισµένη ή 

- όταν είναι παλιά ή εγκατεστηµένη και µη καθορισµένης αιτιολογίας. 

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν οι 

µορφές της ηµιπάρεσης ή ηµιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

Εξαιρ.: συγγενής και βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-) 

G81.0 Χαλαρή ηµιπάρεση και ηµιπληγία 

G81.1 Σπαστική ηµιπάρεση και ηµιπληγία 

G81.9 Ηµιπάρεση και ηµιπληγία, µη καθορισµένη 
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G82.- Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία 
Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τον προσδιορισµό πάρεσης και πληγίας σε διατοµή  

του νωτιαίου µυελού ή σε εγκεφαλικά νοσήµατα, όταν δεν είναι διαθέσιµοι άλλοι κωδικοί. 

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν  

οι µορφές της ηµιπληγίας που οφείλονται σε οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα. 

Για τη χρήση αυτής της κατηγορίας σε ενδοσοκοµειακή νοσηλεία, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες  

οδηγίες κωδικοποίησης. 

Για τον προσδιορισµό του λειτουργικού επιπέδου της βλάβης του νωτιαίου µυελού, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό από τους G82.6- 

Αν υπάρχει ανάγκη µακροχρόνιας µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής χρησιµοποιήστε το Z99.1 ως 

πρόσθετο κωδικό. 

Περιλαµβ.:  παραπληγία 

ηµιπληγία χρόνια 

τετραπληγία 

Εξαιρ.:        οξεία τραυµατική διατοµή του νωτιαίου µυελού (S14.-, S24.-, S34.-) 

συγγενής και βρεφική εγκεφαλική παράλυση (G80.-) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στις υποκατηγορίες G82.0-G82.5: 

 0                Οξεία πλήρης διατοµή του νωτιαίου µυελού, µη τραυµατικής αιτιολογίας 

 1              Οξεία ατελής διατοµή του νωτιαίου µυελού, µη τραυµατικής αιτιολογίας 

 2        Χρόνια πλήρης διατοµή του νωτιαίου µυελού 

Πλήρης διατοµή του νωτιαίου µυελού ΜΚΑ 

 3       Χρόνια ατελής διατοµή του νωτιαίου µυελού 

Ατελής διατοµή του νωτιαίου µυελού ΜΚΑ 

 9       Μη καθορισµένη 

Εγκεφαλικής αιτιολογίας 

G82.0- Χαλαρή παραπάρεση και παραπληγία 

G82.1- Σπαστική παραπάρεση και παραπληγία 

G82.2- Παραπάρεση και παραπληγία, µη καθορισµένη 

Παράλυση αµφότερων των κάτω άκρων ΜΚΑ 

Παραπληγία (κάτω άκρων) ΜΚΑ 

G82.3- Χαλαρή τετραπάρεση και τετραπληγία 

G82.4- Σπαστική τετραπάρεση και τετραπληγία 

G82.5- Τετραπάρεση και τετραπληγία, µη καθορισµένη 

Τετραπληγία ΜΚΑ 

G82.6-!   Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου µυελού 

Σηµειώσεις: Αυτή η υποκατηγορία προορίζεται για την κωδικοποίηση του λειτουργικού επιπέδου της  

βλάβης του νωτιαίου µυελού. Ως λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου µυελού 

ορίζεται το κατώτερο ανέπαφο τµήµα του νωτιαίου µυελού. Έτσι "λειτουργικό επίπεδο της 

βλάβης του νωτιαίου µυελού Α4", σηµαίνει π.χ. ότι οι κινητικές λειτουργίες του 4ου 

αυχενικού νεύρου και άνω διατηρούνται ανέπαφες, ενώ από  το 4ο αυχενικό νεύρο και κάτω 

δεν διατηρείται  καµία κινητική λειτουργία. 

G82.60!   Α1-Α3  

G82.61!   Α4-Α5  

G82.62!   Α6-Α8  

G82.63!   Θ1-Θ6  

G82.64!   Θ7-Θ10 

G82.65!   Θ11-Ο1 

G82.66!   Ο2-Ι1  

G82.67!    Ι2-Ι5 
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G82.69!  Μη καθορισµένο 

G83.- Αλλά παραλυτικά σύνδροµα 

Σηµειώσεις: Για την αρχική κωδικοποίηση, αυτή η κατηγορία χρησιµοποιείται µόνον 

- όταν οι αναφερόµενες νοσολογικές οντότητες είναι µη καθορισµένες ή 

- όταν είναι παλαιές ή εγκατεστηµένες και µη καθορισµένης αιτιολογίας 

Η κατηγορία αυτή προορίζεται επίσης για χρήση σε πολλαπλή κωδικοποίηση για να προσδιοριστούν οι 

νοσολογικές οντότητες που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία. 

Περιλαµβ.:  παράλυση (πλήρης) (ατελής), µε εξαίρεση τους κωδικούς κάτω από τους G80-G82 

G83.0 ∆ιπλή πάρεση και διπληγία των άνω άκρων 

∆ιπληγία (άνω άκρων) 

Παράλυση αµφότερων των άνω άκρων 

G83.1 Μονοπάρεση και µονοπληγία ενός κάτω άκρου 

Παράλυση ενός κάτω άκρου 

G83.2 Μονοπάρεση και µονοπληγία ενός άνω άκρου 

Παράλυση ενός άνω άκρου 

G83.3 Μονοπάρεση και µονοπληγία, µη καθορισµένη 

G83.4- Σύνδροµο ιππουρίδας 

Για τον προσδιορισµό νευρογενούς λειτουργικής διαταραχής της κύστης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

από τους G95.8. 

   G83.40 Πλήρες σύνδροµο ιππουρίδας 

G83.41 Ατελές σύνδροµο ιππουρίδας 

G83.49 Σύνδροµο ιππουρίδας µη καθορισµένο 

G83.8- Άλλα καθορισµένα παραλυτικά σύνδροµα 

G83.80 Σύνδροµο εγκλεισµού [σύνδροµο locked in] 

G83.88 Άλλα καθορισµένα παραλυτικά σύνδροµα 

Παράλυση Todd (µετά από επιληπτική κρίση) 

G83.9 Παραλυτικό σύνδροµο, µη καθορισµένο 

 

 

 

Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήµατος 

 

(G90-G99) 

G90.- ∆ιαταραχές του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 
Εξαιρ.: δυσλειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος που οφείλεται σε κατανάλωσης 

            οινοπνεύµατο [αλκοόλ] G31.2) 

G90.0- Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνοµη νευροπάθεια 

   G90.00 Σύνδροµο καρωτιδικού κόλπου (συγκοπή) 

G90.08 Άλλη ιδιοπαθής περιφερική αυτόνοµη νευροπάθεια 

G90.09 Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνοµη νευροπάθεια, µη καθορισµένη 

G90.1 Οικογενής δυσαυτονοµία [σύνδροµο Riley-Day] 

G90.2 Σύνδροµο Horner 

Σύνδροµο Bernard-Horner 

Τριάδα του Horner 
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G90.3 Πολυσυστηµατική ατροφία 

Σύνδροµο Shy-Drager [νευρογενής ορθοστατική υπόταση µε πολυσυστηµατική ατροφία] 

Εξαιρ.: ορθοστατική υπόταση ΜΚΑ (I95.1) 

G90.4- Aυτόνοµη δυσρεφλεξία 

   G90.40   Aυτόνοµη δυσρεφλεξία µε υπερτονική κρίση  

   G90.41   Aυτόνοµη δυσρεφλεξία µε κρίση εφίδρωσης  

   G90.48   Άλλη αυτόνοµη δυσρεφλεξία 

G90.49 Αυτόνοµη δυσρεφλεξία µη καθορισµένη 

Αυτόνοµη δυσρεφλεξία ΜΚΑ 

G90.8 Άλλα διαταραχές του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

G90.9 ∆ιαταραχή του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

G91.- Υδροκέφαλος 

Περιλαµβ.:  επίκτητος υδροκέφαλος 

Εξαιρ.: συγγενής υδροκέφαλος (Q03.-) 

υδροκέφαλος που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσµωση (P37.1) 

G91.0 Επικοινωνών υδροκέφαλος 

G91.1 Αποφρακτικός υδροκέφαλος 

G91.2- Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης 

 G91.20 Ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης 

 G91.21 ∆ευτεροπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης    

 G91.29 Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης µη καθορισµενος 

G91.3 Μετατραυµατικός υδροκέφαλος, µη καθορισµένος 

G91.8 Άλλες µορφές υδροκέφαλου 

G91.9 Υδροκέφαλος, µη καθορισµένος 

G92 Τοξική εγκεφαλοπάθεια 
Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

G93.- Άλλες διαταραχές του εγκεφάλου 

G93.0 Εγκεφαλικές κύστεις 

Πορεγκεφαλική κύστη 

Αραχνοειδής κύστη 

Εξαιρ.: συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις (Q04.6) 

επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού (P91.1) 

G93.1 Ανοξικές βλάβες του εγκέφαλου, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• χειρουργικές επεµβάσεις και ιατρικές πράξεις (T80-T88) 

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O29.2, O74.3, O89.2) 

ασφυξία σε νεογνά (P21.9) 

G93.2 Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση [εγκεφαλικός ψευδοόγκος] 

Εξαιρ.: υπερτασική εγκεφαλοπάθεια (I67.4) 

G93.3 Σύνδροµο χρόνιας κόπωσης 

Καλοήθης µυαλγική εγκεφαλοµυελίτιδα 

Σύνδροµο χρόνιας κόπωσης σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος 

Μεταϊογενές σύνδροµο κόπωσης 
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G93.4 Εγκεφαλοπάθεια, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: εγκεφαλοπάθεια: 

• αλκοολική (G31.2) 

• τοξική (G92) 

G93.5 Συµπίεση του εγκεφάλου 

Κήλη εγκεφάλου (εγκεφαλικού στελέχους) 

Συµπίεση 

Εξαιρ.: τραυµατική συµπίεση του εγκεφάλου (διάχυτη) (S06.28) 

τραυµατική συµπίεση του εγκεφάλου (εστιακή) (S06.38) 

G93.6 Εγκεφαλικό οίδηµα 

Εξαιρ.: εγκεφαλικό οίδηµα: 

• λόγω τραυµατισµού κατά τον τοκετό (P11.0) 

• τραυµατικής αιτιολογίας (S06.1) 

G93.7 Σύνδροµο Reye 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

G93.8- Άλλες καθορισµένες εγκεφαλικές διαταραχές 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

 G93.80 Σύνδροµο Apallic [σύνδροµο επίµονης φυτικής κατάστασης]  

 G93.88 Άλλες καθορισµένες εγκεφαλικές διαταραχές 

Εγκεφαλοπάθεια µετά από έκθεση σε ακτινοβολία 

G93.9 Εγκεφαλικό νόσηµα, µη καθορισµένο 

G94.-* Άλλες παθήσεις του εγκεφάλου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G94.0*   Υδροκέφαλος σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

(A00-B99+) 

G94.1*   Υδροκέφαλος σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

G94.2*   Υδροκέφαλος σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G94.8*   Άλλες καθορισµένες εγκεφαλικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

G95.- Άλλα νοσήµατα του νωτιαίου µυελού 

Εξαιρ.: µυελίτιδα (G04.-) 

G95.0 Συριγγοµυελία και συριγγοπροµηκία 

G95.1 Αγγειακές µυελοπάθειες 

Οξύ έµφρακτο του νωτιαίου µυελού (εµβολικό) (µη εµβολικό) 

Αρτηριακή θρόµβωση του νωτιαίου µυελού 

Αιµατοµυελία 

Μη πυογόνος νωτιαία φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα 

Οίδηµα του νωτιαίου µυελού 

Υποξεία νεκρωτική µυελοπάθεια 

Εξαιρ.: νωτιαία φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα, εκτός των µη πυογόνων περιπτώσεων (G08) 

G95.2 Πίεση του νωτιαίου µυελού, µη καθορισµένη 
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G95.8- Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του νωτιαίου µυελού 

Μυελοπάθεια: 

• φαρµακευτική 

• µετά από ακτινοβολία 

Νωτιαία κύστη ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: νευροµυϊκή δυσλειτουργία της κύστης χωρίς στοιχεία βλάβης του νωτιαίου µυελού (N31.-) 

   G95.80 Παράλυση της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του ανώτερου κινητικού νευρώνα [UMNL] 

Αντανακλαστική κύστη λόγω βλάβης νωτιαίου µυελού 

Σπαστική κύστη 

   G95.81 Παράλυση της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του κατώτερου κινητικού νευρώνα [LMNL] 

Κυστική αρεφλεξία 

Άτονη κύστη 

G95.82 ∆υσλειτουργία της ουροδόχου κύστης λόγω νωτιαίου shock     

G95.83 Σπαστικότητα γραµµωτών µυών σε νωτιαία βλάβη 

G95.84 ∆υσσυνέργεια εξωστήρα-έξω σφιγκτήρα σε νωτιαία βλάβη 

G95.85 Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος σε βλάβη του νωτιαίου µυελού 

G95.88 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του νωτιαίου µυελου 

G95.9 Νόσηµα του νωτιαίου µυελού, µη καθορισµένο 

Μυελοπάθεια ΜΚΑ 

G96.- Άλλες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

G96.0 ∆ιαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού 

∆ιαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση (G97.0) 

G96.1 Νοσήµατα των µηνίγγων που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Συµφύσεις των µηνίγγων (εγκεφάλου)(νωτιαίου µυελού) 

G96.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

G96.9 Νόσηµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

G97.- Ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήµατος που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

G97.0 ∆ιαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού µετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση 

G97.1 Άλλη αντίδραση στην οσφυονωτιαία παρακέντηση 

G97.2 Ενδοκράνια υπόταση µετά από κοιλιακή παροχέτευση ΕΝΥ 

G97.8- Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήµατος 

G97.80 Μετεγχειρητικό συρίγγιο διαφυγής ΕΝΥ 

G97.81 Μετεγχειρητική (παρεγκεφαλιδική) αλαλία 

Σύνδροµο του οπισθίου βοθρίου 

G97.88 Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήµατος 

G97.9 Ιατρογενής διαταραχή του νευρικού συστήµατος µη καθορισµένη 

G98 Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήµατος, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  διαταραχή του νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 

G99.-* Άλλες παθήσεις του νευρικού συστήµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 
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G99.0*   Αυτόνοµη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και µεταβολικά νοσήµατα 

Αυτόνοµη νευροπάθεια στην αµυλοείδωση (E85.-+) 

Αυτόνοµη νευροπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, µε τέταρτο χαρακτήρα το .4+) 

G99.1*   Άλλες διαταραχές του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος σε άλλα νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

G99.2*   Μυελοπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Σύνδροµα συµπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (M47.0+) 

Μυελοπάθεια σε: 

• παθήσεις του µεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.0+, M51.0+) 

• νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

• σπονδύλωση (M47.-+) 

G99.8*   Άλλες καθορισµένες διαταραχές του νευρικού συστήµατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Ουραιµική παράλυση (Ν18.-+) 
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Κεφάλαιο VII 

Νοσήµατα του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

(H00 - H59) 
 

Εξαιρούνται: ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού (R00-R99) 

 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

H00-H06   ∆ιαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλµικού κόγχου 

H10-H13   ∆ιαταραχές του επιπεφυκότα 

H15-H22   ∆ιαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

H25-H28   ∆ιαταραχές του φακού 

H30-H36   ∆ιαταραχές του χοριοειδούς και του αµφιβληστροειδούς 

H40-H42   Γλαύκωµα 

H43-H45   ∆ιαταραχές του υαλοειδούς σώµατος και του βολβού του οφθαλµού 

H46-H48   ∆ιαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών 

H49-H52   ∆ιαταραχές των οφθαλµικών µυών, των οφθαλµικών κινήσεων, της προσαρµογής και της διάθλασης 

H53-H54   Οπτικές διαταραχές και τύφλωση 

H55-H59   Άλλες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

H03.-* ∆ιαταραχές του βλεφάρου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H06.-* ∆ιαταραχές του δακρυϊκού συστήµατος και του οφθαλµικού κόγχου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H13.-* ∆ιαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H19.-* ∆ιαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H22.-* ∆ιαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H28.-* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H32.-* Χοριοαµφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H36.-* ∆ιαταραχές του αµφιβληστροειδούς σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H42.-* Γλαύκωµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H45.-* ∆ιαταραχές του υαλοειδούς σώµατος και του βολβού του οφθαλµού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H48.-* ∆ιαταραχές του οπτικού νεύρου [ΙΙ εγκεφαλική συζυγία] και της οπτικής οδού σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

H58.-* Άλλες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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∆ιαταραχές των βλεφάρων, της δακρυϊκής συσκευής και του 

οφθαλµικού κόγχου 
 

(H00-H06) 

H00.- Κριθή και χαλάζιο 

H00.0 Κριθή και άλλες εν τω βάθει φλεγµονές του βλεφάρου 

Απόστηµα 

∆οθιήνας βλεφάρου 

Κριθή 

H00.1 Χαλάζιο 

Χαλάζιο 

H01.- Άλλη φλεγµονή των βλεφάρων 

H01.0 Βλεφαρίτιδα 

Εξαιρ.: βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (H10.5) 

H01.1 Μη λοιµώδεις δερµατοπάθειες του βλεφάρου 

∆ερµατίτιδα: 

• αλλεργική 

• εκζεµατική βλεφάρου 

• εξ επαφής 

∆ισκοειδής ερυθηµατώδης λύκος 

Ξηροδερµία 

H01.8 Άλλη καθορισµένη φλεγµονή του βλεφάρου 

H01.9 Φλεγµονή του βλεφάρου, µη καθορισµένη 

H02.- Άλλες διαταραχές του βλεφάρου 
Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του βλεφάρου (Q10.0-Q10.3) 

H02.0 Εντρόπιο και τριχίαση του βλεφάρου 

H02.1 Εκτρόπιο του βλεφάρου 

H02.2 Λαγόφθαλµο 

H02.3 Βλεφαροχάλαση 

H02.4 Πτώση του βλεφάρου 

H02.5 Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τη λειτουργία του βλεφάρου 

Αγκυλοβλέφαρο 

Βλεφαροφίµωση 

Σύσπαση του βλεφάρου 

Εξαιρ.: βλεφαρόσπασµος (G24.5) 

τικ (ψυχογενές) (F95.- ) 

τικ, οργανικό (G25.6) 

H02.6 Ξανθέλασµα των βλεφάρων 

H02.7 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βλεφάρου και της περιοφθαλµικής περιοχής 

Χλόασµα 

Μαδάρωση βλεφάρου 

Λεύκη 

H02.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του βλεφάρου 

Υπερτρίχωση του βλεφάρου 

Παραµονή ξένου σώµατος στο βλέφαρο 
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H02.9 ∆ιαταραχή του βλεφάρου, µη καθορισµένη 

H03.-*  ∆ιαταραχές του βλεφάρου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H03.0*   Παρασιτική µόλυνση του βλεφάρου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

∆ερµατίτιδα του βλεφάρου που οφείλεται σε είδη Demοdex (ακάρεα) (B88.0+) 

Παρασιτική µόλυνση του βλεφάρου σε : 

• λεϊσµανίαση (B55.-+) 

• λοΐαση (B74.3+) 

• ογκοκέρκωση (B73+) 

• φθειρίαση (B85.3+) 

H03.1*   Συµµετοχή του βλεφάρου σε άλλα λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Συµµετοχή του βλεφάρου σε: 

• τροπική µόρωση (A66.-+) 

• λοίµωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) 

• λέπρα (A30.-+) 

• µολυσµατική τέρµινθο (B08.1+) 

• φυµατίωση (A18.4+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.3+) 

H03.8*   Συµµετοχή του βλεφάρου σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Συµµετοχή του βλεφάρου στο µολυσµατικό κηρίο (L01.0+) 

H04.- ∆ιαταραχές του δακρυϊκού συστήµατος 

Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του δακρυϊκού συστήµατος (Q10.4-Q10.6) 

H04.0 ∆ακρυοαδενίτιδα 

Χρόνια διόγκωση του δακρυϊκού αδένα 

H04.1 Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού αδένα 

∆ακρύωπας 

Ατροφία του δακρυϊκού αδένα 

Σύνδροµο ξηρού οφθαλµού 

∆ακρυϊκή κύστη 

H04.2 Επιφορά 

H04.3 Οξεία και µη καθορισµένη φλεγµονή των δακρυϊκών οδών 

∆ακρυοκυστίτιδα (φλεγµονώδης) 

Φλεγµονή δακρυϊκών πόρων οξεία, υποξεία ή µη καθορισµένη 

∆ακρυοπερικυστίτιδα 

Εξαιρ.: νεογνική δακρυοκυστίτιδα (P39.1) 

H04.4 Χρόνια φλεγµονή των δακρυϊκών οδών 

∆ακρυοκυστίτιδα 

Φλεγµονή δακρυϊκών πόρων χρόνια 

Βλεννοκήλη της δακρυϊκής συσκευής 

H04.5 Στένωση και ανεπάρκεια των δακρυϊκών οδών 

∆ακρυόλιθος 

Αναστροφή των δακρυϊκών σηµείων 

Στένωση: 

• των δακρυϊκών σωληναρίων 

• του δακρυϊκού πόρου 

• του δακρυϊκού ασκού 

H04.6 Άλλες µεταβολές των δακρυϊκών οδών 

(∆ακρυϊκό) συρίγγιο 

H04.8 Άλλες διαταραχές του δακρυϊκού συστήµατος 
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H04.9 ∆ιαταραχή του δακρυϊκού συστήµατος, µη καθορισµένη 

H05.- ∆ιαταραχές του οφθαλµικού κόγχου 

Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του οφθαλµικού κόγχου (Q10.7) 

H05.0 Οξεία φλεγµονή του οφθαλµικού κόγχου 

Απόστηµα 

Οστεοµυελίτιδα 

Περιοστίτιδα του οφθαλµικού κόγχου 

Φλεγµονή κάψας του Ténon 

Κυτταρίτιδα 

H05.1 Χρόνιες φλεγµονώδεις διαταραχές του οφθαλµικού κόγχου 

Κοκκίωµα του οφθαλµικού κόγχου 

H05.2 Εξόφθαλµος 

Αιµορραγία του οφθαλµικού κόγχου 

Οίδηµα 

Παρεκτόπιση του βολβού του οφθαλµού (κροταφική) ΜΚΑ 

H05.3 ∆υσµορφία του οφθαλµικού κόγχου 

Ατροφία του οφθαλµικού κόγχου 

Εξόστωση 

H05.4 Ενόφθαλµος 

H05.5 Παραµένον (παλαιό) ξένο σώµα µετά από διαµπερές τραύµα του οφθαλµικού κόγχου 

Οπισθοβολβικό ξένο σώµα 

H05.8 Άλλες διαταραχές του οφθαλµικού κόγχου 

Κύστη του οφθαλµικού κόγχου 

H05.9 ∆ιαταραχή του οφθαλµικού κόγχου, µη καθορισµένη 

H06.-* ∆ιαταραχές του δακρυϊκού συστήµατος και του οφθαλµικού κόγχου σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H06.0*   ∆ιαταραχές του δακρυϊκού συστήµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H06.1*   Παρασιτική µόλυνση του οφθαλµικού κόγχου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εχινοκοκκική µόλυνση του οφθαλµικού κόγχου (B67.-+) 

Μυΐαση του οφθαλµικού κόγχου (B87.2+) 

H06.2*   ∆υσθυρεοειδικός εξόφθαλµος (σε διαταραχή λειτουργίας του θυρεοειδούς) (E05.-+) 

H06.3*   Άλλες διαταραχές του οφθαλµικού κόγχου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 
∆ιαταραχές του επιπεφυκότα 

 

(H10-H13) 

H10.- Επιπεφυκίτιδα 

Εξαιρ.: κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2) 

H10.0 Βλεννοπυώδης επιπεφυκίτιδα 

H10.1 Οξεία αλλεργική επιπεφυκίτιδα 

H10.2 Άλλη οξεία επιπεφυκίτιδα 
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H10.3 Οξεία επιπεφυκίτιδα, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: νεογνική οφθαλµία ΜΚΑ (P39.1) 

H10.4 Χρόνια επιπεφυκίτιδα 

H10.5 Βλεφαροεπιπεφυκίτιδα 

H10.8 Άλλη επιπεφυκίτιδα 

H10.9 Επιπεφυκίτιδα, µη καθορισµένη 

H11.- Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα 

Εξαιρ.: κερατοεπιπεφυκίτιδα (H16.2) 

H11.0 Πτερύγιο 

Εξαιρ.: ψευδοπτερύγιο (H11.8) 

H11.1 Εκφυλίσεις και εναποθέσεις στον επιπεφυκότα 

Του επιπεφυκότα: 

• αργύρωση [αργυρία] 

• συγκρίµατα 

• µελάγχρωση 

Ξηρότητα επιπεφυκότα ΜΚΑ 

H11.2 Ουλές του επιπεφυκότα 

Συµβλέφαρο 

H11.3 Αιµορραγία του επιπεφυκότα 

Υπόσφαγµα 

Αιµορραγία υπό τον επιπεφυκότα 

H11.4 Άλλες αγγειακές διαταραχές και κύστεις του επιπεφυκότα 

Του επιπεφυκότα: 

• ανεύρυσµα 

• υπεραιµία 

• οίδηµα 

H11.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του επιπεφυκότα 

Ψευδοπτερύγιο 

H11.9 ∆ιαταραχή του επιπεφυκότα, µη καθορισµένη 

H13.-*  ∆ιαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H13.0*   Φιλαριακή µόλυνση του επιπεφυκότα (B74.-+) 

H13.1*   Επιπεφυκίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Επιπεφυκίτιδα (από): 

• αδενοϊούς, θυλακιώδης (οξεία) (B30.1+) 

• ακανθοαµοιβάδα (B60.1+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.3+) 

• χλαµύδια (A74.0+) 

• διφθεριτική (A36.8+) 

• γονοκοκκική (A54.3+) 

• αιµορραγική (οξεία) (επιδηµική) (B30.3+) 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) 

• µηνιγγοκοκκική (A39.8+) 

• ιό Newcastle (B30.8+) 

H13.2*   Επιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H13.3*   Οφθαλµικό πεµφιγοειδές (L12.-+) 

H13.8*   Άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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∆ιαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού 

σώµατος 

 

(H15-H22) 

H15.- ∆ιαταραχές του σκληρού 

H15.0 Σκληρίτιδα 

H15.1 Επισκληρίτιδα 

H15.8 Άλλες διαταραχές του σκληρού 

Σταφύλωµα του Ισηµερινού 

Σκληρεκτασία 

Εξαιρ.: εκφυλιστική µυωπία (H44.2) 

H15.9 ∆ιαταραχή του σκληρού, µη καθορισµένη 

H16.- Κερατίτιδα 

H16.0 Έλκος του κερατοειδούς 

Έλκος: 

• περιφερικό 

• µε υπόπυο 

• διατιτραίνον 

• δακτυλιοειδές 

• κεντρικό 

• ΜΚΑ 

• του Mooren 

H16.1 Άλλη επιφανειακή κερατίτιδα χωρίς επιπεφυκίτιδα 

Κερατίτιδα: 

• δισκοειδής 

• νηµατοειδής 

• διάµεση (κενοτοπιώδης) 

• επιφανειακή διάστικτη 

• αστεροειδής 

• ραβδωτή 

Φωτοκερατίτιδα 

Τύφλωση από χιόνι 

H16.2 Κερατοεπιπεφυκίτιδα 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα: 

• νευροτροφική   (νευροπαραλυτική) 

• φλυκταινώδης 

Κερατοεπιπεφυκίτιδα: 

• εκθέσεως 

• ΜΚΑ 

Επιφανειακή κερατίτιδα µε επιπεφυκίτιδα 

Οζώδης οφθαλµία 

H16.3 ∆ιάµεση και βαθειά κερατίτιδα 

H16.4 Νεοαγγείωση του κερατοειδούς 

Υποστραφέντα αγγεία κερατοειδούς [αγγεία φαντάσµατα] 

Πάννος (του κερατοειδούς) 
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H16.8 Άλλες µορφές κερατίτιδας 

H16.9 Κερατίτιδα, µη καθορισµένη 

H17.- Ουλές και θόλωση του κερατοειδούς 

H17.0 Συµφυτικό λεύκωµα 

H17.1 Άλλη κεντρική θόλωση του κερατοειδούς 

H17.8 Άλλες ουλές και θολώσεις του κερατοειδούς 

H17.9 Ουλή και θόλωση του κερατοειδούς, µη καθορισµένη 

H18.- Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς 

H18.0 Κερατοειδικές χρωστικές και εναποθέσεις 

Αιµατική διαπότιση κερατοειδούς 

∆ακτύλιος Kayser-Fleischer 

Άτρακτος του Krukenberg 

Γραµµή του Staehli 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε (διαταραχή) φαρµακευτικής αιτιολογίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

H18.1 Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια 

Εξαιρ.: κερατοπάθεια (bullous aphakic) µετά από επέµβαση καταρράκτη (H59.0) 

H18.2 Άλλο οίδηµα του κερατοειδούς 

H18.3 Μεταβολές στις µεµβράνες του κερατοειδούς 

Πτυχές της δεσκεµετείου µεµβράνης 

Ρήξη 

H18.4 Εκφύλιση του κερατοειδούς 

Γεροντότοξο 

Ζωνοειδής κερατοειδοπάθεια 

Εξαιρ.: έλκος του Mooren (H16.0) 

H18.5 Κληρονοµικές δυστροφίες του κερατοειδούς 

∆υστροφία του κερατοειδούς: 

• επιθηλιακή 

• κηλιδώδης 

• του Fuchs 

• δικτυωτή 

• κοκκώδης 

H18.6 Κερατόκωνος 

H18.7 Άλλες δυσµορφίες του κερατοειδούς 

∆εσκεµετοκήλη [κήλη του Descemet] 

Του κερατοειδούς: 

• εκτασία [κερατεκτασία] 

• σταφύλωµα 

Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του κερατοειδούς (Q13.3-Q13.4) 

H18.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του κερατοειδούς 

Αναισθησία του κερατοειδούς 

Υπαισθησία 

Υποτροπιάζουσα διάβρωση κερατοειδούς 

H18.9 ∆ιαταραχή του κερατοειδούς µη καθορισµένη 

H19.-*  ∆ιαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
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H19.0*   Σκληρίτιδα και επισκληρίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Σκληρίτιδα από έρπητα ζωστήρα (B02.3+) 

Συφιλιδική επισκληρίτιδα (A52.7+) 

Φυµατιώδης επισκληρίτιδα (A18.5+) 

H19.1*   Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ερπητοϊό (B00.5+) 

∆ενδροειδής και δισκοειδής κερατίτιδα 

H19.2*   Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα (διάµεση) σε: 

• ακανθαµοιβάδωση (B60.1+) 

• ιλαρά (B05.8+) 

• σύφιλη (A50.3+) 

• φυµατίωση (A18.5+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.3+) 

Επιδηµική κερατοεπιπεφυκίτιδα (B30.0+) 

H19.3*   Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (M35.0+) 

H19.8*   Άλλες διαταραχές του σκληρού και του κερατοειδούς σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Κερατόκωνος σε σύνδροµο Down (Q90.-+) 

H20.- Ιριδοκυκλίτιδα 

H20.0 Οξεία και υποξεία ιριδοκυκλίτιδα 

Ιριδίτιδα 

Πρόσθια ραγοειδίτιδα οξεία, υποτροπιάζουσα ή υποξεία 

Κυκλίτιδα 

H20.1 Χρόνια ιριδοκυκλίτιδα 

H20.2 Ιριδοκυκλίτιδα που οφείλεται στο φακό 

H20.8 Άλλη ιριδοκυκλίτιδα 

H20.9 Ιριδοκυκλίτιδα, µη καθορισµένη 

H21.- Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

Εξαιρ.: συµπαθητική ραγοειδίτιδα (H44.1) 

H21.0 Ύφαιµα 

Εξαιρ.: τραυµατικό ύφαιµα (S05.1) 

H21.1 Άλλες αγγειακές διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

Νεοαγγείωση της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

Ερύθρωση της ίριδας 

H21.2 Εκφύλιση της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

Εκφύλιση: 

• της ίριδας (µελαγχρωστική) 

• του κορικού χείλους 

Ηµιδιαφάνεια της ίριδας 

Ιριδόσχιση 

Ατροφία της ίριδας (ιδιοπαθής) (προοδευτική) 

Κύστη της κόρης που προκαλεί µύση 
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H21.3 Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώµατος και του προσθίου θαλάµου 

Κύστη της ίριδας, του ακτινωτού σώµατος ή του πρόσθιου θαλάµου: 

• εξιδρωµατική 

• εξ εµφυτεύσεως 

• παρασιτική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: κύστη της κόρης που προκαλεί µύση (H21.2) 

H21.4 Μεµβράνες της κόρης του οφθαλµού 

Ίρις προβάλλουσα 

Απόφραξη της κόρης του οφθαλµού 

Περίκλειση της κόρης του οφθαλµού 

H21.5 Άλλες συµφύσεις και ρήξεις της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

Γωνιοσυνέχειες 

Ιριδοδιάλυση 

Υποχώρηση της γωνίας του θαλάµου 

Συνέχειες (της ίριδας): 

• οπίσθιες 

• πρόσθιες 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: έκτοπη κόρη (Q13.2) 

H21.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος 

H21.9 ∆ιαταραχή της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος, µη καθορισµένη 

H22.-* ∆ιαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

H22.0*   Ιριδοκυκλίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ιριδοκυκλίτιδα σε: 

• γονοκοκκική λοίµωξη (A54.3+) 

• λοίµωξη από ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.5+) 

• σύφιλη (δευτερογενή) (A51.4+) 

• φυµατίωση (A18.5+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.3+) 

H22.1*   Ιριδοκυκλίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ιριδοκυκλίτιδα σε: 

• σαρκοείδωση (D86.8+) 

• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0-+) 

H22.8*   Άλλες διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώµατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 
 

∆ιαταραχές του φακού 

 

(H25-H28) 

H25.- Γεροντικός καταρράκτης 

Εξαιρ.: περιφακικό γλαύκωµα  µε ψευδοαποφολίδωση του φακού (H40.1) 
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H25.0 Γεροντικός αρχόµενος καταρράκτης 

Γεροντικός καταρράκτης: 

• στεφανιαίος 

• φλοιώδης 

• στικτός 

Υποφακικός πολικός γεροντικός καταρράκτης (πρόσθιος) (οπίσθιος) 

∆ιαυγείς σχισµές 

H25.1 Γεροντικός πυρηνικός καταρράκτης 

Μέλας καταρράκτης 

Πυρηνικός καταρράκτης 

H25.2 Γεροντικός καταρράκτης, τύπου Morgagni 

Γεροντικός υπερώριµος καταρράκτης 

H25.8 Άλλες µορφές γεροντικού καταρράκτη 

Μικτές µορφές γεροντικού καταρράκτη 

H25.9 Γεροντικός καταρράκτης, µη καθορισµένος 

H26.- Άλλες µορφές καταρράκτη 

Εξαιρ.: συγγενής καταρράκτης (Q12.0) 

H26.0 Βρεφικός, νεανικός και προγεροντικός καταρράκτης 

H26.1 Τραυµατικός καταρράκτης 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το 

κεφάλαιο ΧΧ. 

H26.2 Επιπλεγµένος καταρράκτης 

Γλαυκωµατικές κηλίδες (υποκάψιες) 

Καταρράκτης σε χρόνια ιριδοκυκλίτιδα 

Καταρράκτης δευτεροπαθής σε οφθαλµικές διαταραχές 

H26.3 Καταρράκτης φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο 

ΧΧ). 

H26.4 ∆ευτεροπαθής καταρράκτης 

Μετακαταρράκτης 

∆ακτύλιος του Soemmerring 

H26.8 Άλλες καθορισµένες µορφές καταρράκτη 

H26.9 Καταρράκτης, µη καθορισµένος 

H27.- Άλλες διαταραχές του φακού 

Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του φακού (Q12.-) 

µηχανικές επιπλοκές ενδοφθάλµιου φακού (T85.2) 

ψευδοφακία (Z96.1) 

H27.0 Αφακία 

H27.1 Μετατόπιση του φακού 

H27.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του φακού 

H27.9 ∆ιαταραχή του φακού, µη καθορισµένη 

H28.-* Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

H28.0*   ∆ιαβητικός καταρράκτης (E10-E14 µε τέταρτο χαρακτήρα το .3+) 

H28.1*   Καταρράκτης σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα 

Καταρράκτης σε υποπαραθυρεοειδισµό (E20.-+) 

Καταρράκτης σε υποσιτισµό και αφυδάτωση (E40-E46+) 
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H28.2*   Καταρράκτης σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοτονικός καταρράκτης (G71.1+) 

H28.8*   Άλλες διαταραχές του φακού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

∆ιαταραχές του χοριοειδούς και του αµφιβληστροειδούς 

 

(H30-H36) 

H30.- Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα 

H30.0 Εστιακή χοριοαµφιβληστροειδίτιδα 

Εστιακή: 

• χοριοειδίτιδα 

• χοριοαµφιβληστροειδίτιδα 

• αµφιβληστροειδίτιδα 

• αµφιβληστροχοριοειδίτιδα 

H30.1 ∆ιάχυτη χοριοαµφιβληστροειδίτιδα 

∆ιάχυτη: 

• χοριοειδίτιδα 

• χοριοαµφιβληστροειδίτιδα 

• αµφιβληστροειδίτιδα 

• αµφιβληστροχοριοειδίτιδα 

Εξαιρ.: εξιδρωµατική αµφιβληστροειδοπάθεια (H35.0) 

H30.2 Οπίσθια κυκλίτιδα 

Φλεγµονή ακτινωτού στεφάνου 

H30.8 Άλλες χοριοαµφιβληστροειδίτιδες 

Σύνδροµο   Vogt-Koyanagi-Harada 

H30.9 Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα, µη καθορισµένη 

Χοριοειδίτιδα 

Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα ΜΚΑ 

Αµφιβληστροειδίτιδα 

Αµφιβληστροχοριοειδίτιδα 

H31.- Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς 

H31.0 Χοριοαµφιβληστροειδικές ουλές 

Ουλές της ωχράς κηλίδας, του οπίσθιου πόλου (µεταφλεγµονώδεις) (µετατραυµατικές) 

Αµφιβληστροειδοπάθεια λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

H31.1 Εκφύλιση του χοριοειδούς 

Ατροφία του χοριοειδούς 

Σκλήρυνση 

Εξαιρ.: αγγειοειδείς ταινίες (H35.3) 

H31.2 Κληρονοµική δυστροφία του χοριοειδούς 

Γυροειδής ατροφία του χοριοειδούς 

Χοριοειδερηµία 

∆υστροφία, χοριοειδική (κεντρικής άλω) (γενικευµένη) (περιθηλαία) 

Εξαιρ.: ορνιθιναιµία (E72.4) 
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H31.3 Χοριοειδική αιµορραγία και ρήξη 

Χοριοειδική αιµορραγία: 

• εξωθητική 

• ΜΚΑ 

H31.4 Αποκόλληση του χοριοειδούς 

H31.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του χοριοειδούς 

H31.9 ∆ιαταραχή του χοριοειδούς, µη καθορισµένη 

H32.-* Χοριοαµφιβληστροειδικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

H32.0*   Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Χοριοαµφιβληστροειδίτιδα: 

• συφιλιδική, όψιµη (A52.7+) 

• σε τοξοπλάσµωση (B58.0+) 

• φυµατιώδης (A18.5+) 

H32.8*   Άλλες διαταραχές του χοριοειδούς και του αµφιβληστροειδούς σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Αµφιβληστροειδίτιδα σε αλβουµινουρία (N18.-+) 

Αµφιβληστροειδίτιδα σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (N18.-+) 

H33.- Αποκολλήσεις και ρωγµές του αµφιβληστροειδούς 

Εξαιρ.: αποκόλληση του µελαγχρωστικού επιθηλίου του αµφιβληστροειδούς (H35.7) 

H33.0 Αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς µε ρωγµή του αµφιβληστροειδούς 

Ρηγµατογενής αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς 

H33.1 Ρετινόσχιση και κύστεις του αµφιβληστροειδούς 

Παρασιτική κύστη του αµφιβληστροειδούς ΜΚΑ 

Ψευδοκύστη του αµφιβληστροειδούς 

Κύστη της πριονωτής περιφέρειας του αµφιβληστροειδούς 

Εξαιρ.: συγγενής ρετινόσχιση (Q14.1) 

µικροκυστώδης εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς (H35.4) 

H33.2 Ορώδης αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς 

Αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς: 

• χωρίς ρωγµή 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: κεντρική ορώδης χοριοαµφιβληστροειδοπάθεια (H35.7) 

H33.3 Ρωγµές του αµφιβληστροειδούς χωρίς αποκόλληση 

Πεταλοειδής ρωγµή 

Επιπωµάτιο του αµφιβληστροειδούς, χωρίς αποκόλληση 

Στρογγυλή οπή 

Ρωγµή του αµφιβληστροειδούς ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χοριοαµφιβλήστροειδικές ουλές µετά από εγχείρηση για αποκόλληση (H59.8) 

περιφερική εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς χωρίς ρωγµή (H35.4) 

H33.4 Ελκτική αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς 

Παραγωγική υαλοειδο-αµφιβληστροειδοπάθεια µε αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς 

H33.5 Άλλες περιπτώσεις αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς 

H34.- Αγγειακές αποφράξεις του αµφιβληστροειδούς 

Εξαιρ.: παροδική αµαύρωση (G45.3-) 

H34.0 Παροδική αρτηριακή απόφραξη του αµφιβληστροειδούς 

H34.1 Απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς 
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H34.2 Άλλες αποφράξεις των αρτηριών του αµφιβληστροειδούς 

Απόφραξη αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς: 

• κλάδου 

• µερική 

Πλάκα του Hollenhorst 

Μικροεµβολή του αµφιβληστροειδούς 

H34.8 Άλλες αγγειακές αποφράξεις του αµφιβληστροειδούς 

Απόφραξη φλέβας του αµφιβληστροειδούς: 

• αρχόµενη 

• µερική 

• φλεβικού κλάδου 

• κεντρική 

H34.9 Αγγειακή απόφραξη του αµφιβληστροειδούς, µη καθορισµένη 

H35.- Άλλες διαταραχές του αµφιβληστροειδούς 

H35.0 Υποστρωµατικού τύπου αµφιβληστροειδοπάθεια και µεταβολές των αγγείων του 

αµφιβληστροειδούς 

Του αµφιβληστροειδούς: 

• αγγειακά έλυτρα 

• µικροανευρύσµατα 

• νεοαγγείωση 

• περιαγγειΐτιδα 

• κιρσοί 

• αγγειΐτιδα 

Αµφιβληστροειδοπάθεια: 

• υποστρωµατικού τύπου ΜΚΑ 

• του Coats 

• εξιδρωµατική 

• υπερτασική 

• ΜΚΑ 

Μεταβολές στην εµφάνιση των αγγείων του αµφιβληστροειδούς 

H35.1 Αµφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας 

Οπισθοφακική ινοπλασία 

H35.2 Άλλη παραγωγική αµφιβληστροειδοπάθεια 

Παραγωγική    υαλοειδο-αµφιβληστροειδοπάθεια 

Εξαιρ.: παραγωγική υαλοειδο-αµφιβληστροειδοπάθεια µε αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς (H33.4) 

H35.3 Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του οπισθίου πόλου 

Drusen (εκφυλιστικές εναποθέσεις) 

∆ακτύλιος 

Αγγειοειδείς ταινίες της ωχράς κηλίδας 

Οπή 

Κύστη 

Εκφύλιση Kuhnt-Junius 

Γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ατροφική) (εξιδρωµατική) 

Τοξική ωχροπάθεια 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε φαρµακευτικής αιτιολογίας (εκφύλιση) χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 
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H35.4 Περιφερική εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς 

Εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς: 

• δικτυοειδής 

• µικροκυστική 

• φραγµώδης 

• πλακώδης σαν λιθόστρωτο 

• δικτυωτή 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε ρωγµή του αµφιβληστροειδούς (H33.3) 

H35.5 Κληρονοµική δυστροφία του αµφιβληστροειδούς 

∆υστροφία αµφιβληστροειδούς (λευκόστικτη) (µελαγχρωµατική) (κροκοειδόµορφη) 

∆υστροφία: 

• ταπητοαµφιβληστροειδική 

• υαλοειδοαµφιβληστροειδική 

Μελαγχρωστική αµφιβληστροειδίτιδα 

Νόσος του Stargardt 

H35.6 Αιµορραγία του αµφιβληστροειδούς 

H35.7 ∆ιαχωρισµός των στιβάδων του αµφιβληστροειδούς 

Αποκόλληση του µελαγχρωστικού επιθηλίου του αµφιβληστροειδούς 

Κεντρική ορώδης χοριοαµφιβληστροειδοπάθεια 

H35.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του αµφιβληστροειδούς 

H35.9 ∆ιαταραχή του αµφιβληστροειδούς, µη καθορισµένη 

H36.-* ∆ιαταραχές του αµφιβληστροειδούς σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H36.0*   ∆ιαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14, µε τέταρτο χαρακτήρα το .3+) 

H36.8*   Άλλες διαταραχές του αµφιβληστροειδούς σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Αθηροσκληρυντική αµφιβληστροειδοπάθεια (I70.8+) 

∆υστροφία του αµφιβληστροειδούς σε διαταραχές της αποθήκευσης λιπιδίων (E75.-+) 

Παραγωγική δρεπανοκυτταρική αµφιβληστροειδοπάθεια (D57.-+) 

 

 

 

 
 

Γλαύκωµα 
 

(H40-H42) 

H40.- Γλαύκωµα 

Εξαιρ.: απόλυτο γλαύκωµα (H44.5) 

συγγενές γλαύκωµα (Q15.0) 

τραυµατικό γλαύκωµα που οφείλεται σε τραυµατισµό κατά τον τοκετό (P15.3) 

H40.0 Ύποπτο γλαύκωµα 

Οφθαλµική υπερτονία 

H40.1 Πρωτοπαθές γλαύκωµα ανοικτής γωνίας 

Xρόνιο απλό γλαύκωµα 

Γλαύκωµα (πρωτοπαθές) (υπολειµµατικό στάδιο): 

• περιφακικό, µε ψευδοαποφολίδωση του φακού 

• µετρίως αυξηµένης πίεσης 

• µελαγχρωστικό 
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H40.2 Πρωτοπαθές γλαύκωµα κλειστής γωνίας 

Γλαύκωµα κλειστής γωνίας (πρωτοπαθές) (υπολειµµατικό στάδιο): 

• οξύ 

• χρόνιο 

• διαλείπον 

• παρατεταµένο 

Πρωτοπαθές γλαύκωµα αποκλεισµού γωνίας 

H40.3 Γλαύκωµα (δευτεροπαθές) από τραυµατισµό του οφθαλµού 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

H40.4 Γλαύκωµα (δευτεροπαθές) από φλεγµονή του οφθαλµού 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

H40.5 Γλαύκωµα (δευτεροπαθές) από άλλες διαταραχές του οφθαλµού 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

H40.6 Γλαύκωµα (δευτεροπαθές) από χορήγηση φαρµάκων 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

H40.8 Άλλες µορφές γλαυκώµατος 

H40.9 Γλαύκωµα, µη καθορισµένο 

H42.-* Γλαύκωµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H42.0*   Γλαύκωµα σε ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα 

Γλαύκωµα σε: 

• αµυλοείδωση (E85.-+) 

• σύνδροµο Lowe (E72.0+) 

H42.8*   Γλαύκωµα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Γλαύκωµα σε ογκοκέρκωση (B73+) 

 
 

∆ιαταραχές του υαλοειδούς σώµατος και του βολβού του 

οφθαλµού 
 

(H43-H45) 

H43.- ∆ιαταραχές του υαλοειδούς σώµατος 

H43.0 Πρόπτωση του υαλοειδούς σώµατος 

Εξαιρ.: επιπλοκή από το υαλοειδές σώµα µετά από εγχείρηση καταρράκτη (H59.0) 

H43.1 Αιµορραγία του υαλοειδούς 

H43.2 Εναποθέσεις κρυσταλλοειδούς στο υαλοειδές σώµα 

H43.3 Άλλες θολώσεις του υαλοειδούς 

Μεµβράνες και νήµατα υαλοειδούς 

H43.8 Άλλες διαταραχές του υαλοειδούς 

Του υαλοειδούς: 

• αποκόλληση 

• εκφύλιση 

Εξαιρ.: παραγωγική υαλοειδο-αµφιβληστροειδοπάθεια µε αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς (H33.4) 

H43.9 ∆ιαταραχή του υαλοειδούς σώµατος, µη καθορισµένη 

H44.- ∆ιαταραχές του βολβού του οφθαλµού 

Περιλαµβ.:  διαταραχές που προσβάλλουν πολλαπλές δοµές του οφθαλµού 
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H44.0 Πυώδης ενδοφθαλµίτιδα 

Απόστηµα υαλοειδούς 

Πανοφθαλµίτιδα 

H44.1 Άλλες µορφές ενδοφθαλµίτιδας 

Παρασιτική ενδοφθαλµίτιδα ΜΚΑ 

Συµπαθητική  ραγοειδίτιδα 

H44.2 Εκφυλιστική µυωπία 

Κακοήθης µυωπία 

H44.3 Άλλες εκφυλιστικές διαταραχές του βολβού του οφθαλµού 

Χάλκωση 

Σιδήρωση του οφθαλµού 

H44.4 Υποτονία του οφθαλµού 

H44.5 Νοσήµατα εκφύλισης του βολβού του οφθαλµού 

Απόλυτο γλαύκωµα 

Ατροφία του βολβού 

Φθίση του βολβού 

H44.6 Παραµένον (παλαιό) ενδοφθάλµιο ξένο σώµα, µαγνητικό 

Παραµένον (παλαιό) µαγνητικό ξένο σώµα (στο(ν)) (στην): 

• οπίσθιο τοίχωµα του βολβού 

• υαλοειδές σώµα 

• ίριδα 

• φακό 

• πρόσθιο θάλαµο 

• ακτινωτό σώµα 

H44.7 Παραµένον (παλαιό) ενδοφθάλµιο ξένο σώµα, µη µαγνητικό 

Παραµένον (µη µαγνητικό) (παλαιό) ξένο σώµατος (στό-ή): 

• οπίσθιο τοίχωµα του βολβού 

• υαλοειδές σώµα 

• ίριδα 

• φακό 

• πρόσθιο θάλαµο 

• ακτινωτό σώµα 

H44.8 Άλλες διαταραχές του βολβού του οφθαλµού 

Αιµόφθαλµος 

Εξάρθρηµα του βολβού 

H44.9 ∆ιαταραχή του βολβού του οφθαλµού, µη καθορισµένη 

H45.-* ∆ιαταραχές του υαλοειδούς σώµατος και του βολβού του οφθαλµού σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H45.0*   Αιµορραγία του υαλοειδούς σώµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H45.1*   Ενδοφθαλµίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ενδοφθαλµίτιδα σε: 

• ογκοκέρκωση (B73+) 

• τοξοκαρίαση (B83.0+) 

• κυστικέρκωση (B69.1+) 

H45.8*   Άλλες διαταραχές του υαλώδους σώµατος και του βολβού του οφθαλµού σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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∆ιαταραχές του οπτικού νεύρου και των οπτικών οδών 

 

(H46-H48) 

H46 Οπτική νευρίτιδα 

Περιλαµβ.:   οπτική θηλίτιδα 

οπτική νευροπάθεια, εκτός της ισχαιµικής 

οπισθοβολβική νευρίτιδα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ισχαιµική οπτική νευροπάθεια (H47.0) 

οπτική νευροµυελίτιδα [Devic] (G36.0) 

H47.- Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου [ΙΙ εγκεφαλική συζυγία] και της 

οπτικής οδού 

H47.0 ∆ιαταραχές του οπτικού νεύρου, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Αιµορραγία στο έλυτρο του οπτικού νεύρου 

Ισχαιµική οπτική νευροπάθεια 

Συµπίεση του οπτικού νεύρου 

H47.1 Οίδηµα οπτικής θηλής, µη καθορισµένο 

H47.2 Oπτική ατροφία 

Κροταφική ωχρότητα οπτικής θηλής 

H47.3 Άλλες διαταραχές της οπτικής θηλής 

Σωµατίδια υαλίνης (σωµάτια Drusen) οπτικής θηλής 

Ψευδοοίδηµα οπτικής θηλής 

H47.4 ∆ιαταραχές του οπτικού χιάσµατος 

H47.5 ∆ιαταραχές των άλλων τµηµάτων της οπτικής οδού 

∆ιαταραχές στις οπτικές ταινίες, γονατώδη σώµατα και οπτικές ακτινοβολίες 

H47.6 ∆ιαταραχές του οπτικού φλοιού 

H47.7 ∆ιαταραχή της οπτικής οδού, µη καθορισµένη 

H48.-* ∆ιαταραχές του οπτικού νεύρου [ΙΙ εγκεφαλική συζυγία] και της οπτικής 

οδού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H48.0*   Οπτική ατροφία σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Οπτική ατροφία στην όψιµη σύφιλη (A52.1+) 

H48.1*   Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Οπισθοβολβική νευρίτιδα σε: 

• µηνιγγοκοκκική λοίµωξη (A39.8+) 

• πολλαπλή σκλήρυνση (G35.-+) 

• όψιµη σύφιλη (A52.1+) 

H48.8*   Άλλες διαταραχές του οπτικού νεύρου και της οπτικής οδού σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
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∆ιαταραχές των οφθαλµικών µυών, των οφθαλµικών κινήσεων, της 

προσαρµογής και της διάθλασης 

 

(H49-H52) 

Εξαιρ.: νυσταγµός και άλλες παθολογικές κινήσεις των οφθαλµών (H55) 

H49.- Παραλυτικός στραβισµός 

Εξαιρ.: οφθαλµοπληγία: 

• εσωτερική (H52.5) 

• ενδοπυρηνική (H51.2) 

• προοδευτική υπερπυρηνική (G23.1) 

H49.0 Παράλυση του κοινού κινητικού νεύρου [ΙΙΙ εγκεφαλική συζυγία] 

H49.1 Παράλυση του τροχιλιακού νεύρου [IV εγκεφαλική συζυγία] 

H49.2 Παράλυση του απαγωγού νεύρου [VI εγκεφαλική συζυγία] 

H49.3 Ολική (εξωτερική) οφθαλµοπληγία 

H49.4 Προοδευτική εξωτερική οφθαλµοπληγία 

H49.8 Άλλος παραλυτικός στραβισµός 

Σύνδροµο Kearns-Sayre 

Εξωτερική οφθαλµοπληγία ΜΚΑ 

H49.9 Παραλυτικός στραβισµός, µη καθορισµένος 

H50.- Άλλος στραβισµός 

H50.0 Συγκλίνων συνεκτικός στραβισµός 

Εσωτροπία (εναλλασσόµενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας 

H50.1 Αποκλίνων συνεκτικός στραβισµός 

Εξωτροπία (εναλλασσόµενη) (ετερόπλευρη), εκτός της διαλείπουσας 

H50.2 Κάθετος στραβισµός 

Υπερτροπία 

Υποτροπία 

H50.3 ∆ιαλείπων συνεκτικός στραβισµός 

∆ιαλείπουσα: 

• εσωτροπία (εναλλασσόµενη) (ετερόπλευρη) 

• εξωτροπία 

H50.4 Άλλος και µη καθορισµένος συνεκτικός στραβισµός 

Μικροτροπία ή µικροστραβισµός 

Συνεκτικός στραβισµός ΜΚΑ 

Κυκλοτροπία 

H50.5 Ετεροφορία 

Εσωφορία 

Εξωφορία 

Λανθάνων στραβισµός 
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H50.6 Στραβισµός µηχανικού περιορισµού της κινητικότητας 

Σύνδροµο Brown 

Στραβισµός οφειλόµενος σε συµφύσεις 

Στραβισµός τραυµατικής αιτιολογίας 

H50.8 Άλλες καθορισµένες µορφές στραβισµού 

Σύνδροµο Duane 

H50.9 Στραβισµός, µη καθορισµένος 

H51.- Άλλες διαταραχές της διοφθάλµου κινητικότητας 

H51.0 Συζυγής παράλυση του βλέµµατος 

H51.1 Ανεπάρκεια σύγκλισης και υπερβολική σύγκλιση 

H51.2 Ενδοπυρηνική οφθαλµοπληγία 

H51.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της διοφθάλµου κινητικότητας 

H51.9 ∆ιαταραχή της διοφθάλµου κινητικότητας, µη καθορισµένη 

H52.- ∆ιαταραχές της προσαρµογής και της διάθλασης 

H52.0 Υπερµετρωπία 

H52.1 Μυωπία 

Εξαιρ.: εκφυλιστική µυωπία (H44.2) 

H52.2 Αστιγµατισµός 

H52.3 Ανισοµετρωπία και ανισοεικονία 

H52.4 Πρεσβυωπία 

H52.5 ∆ιαταραχές της προσαρµογής 

Πάρεση των µυών της προσαρµογής 

Σπασµός των µυών της προσαρµογής 

Εσωτερική οφθαλµοπληγία (πλήρης) (ολική) 

H52.6 Άλλες διαθλαστικές διαταραχές 

H52.7 ∆ιαθλαστική διαταραχή, µη καθορισµένη 

 

 

 

Οπτικές διαταραχές και τύφλωση 

 

(H53-H54) 

H53.- Οπτικές διαταραχές 

H53.0 Αµβλυωπία εξ ανοψίας 

Αµβλυωπία: 

• ανισοµετρωπική 

• στερητική 

• από στραβισµό 
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H53.1 Υποκειµενικές οπτικές διαταραχές 

Ασθενωπία 

Οπτική άλως γύρω από φωτεινές πηγές 

Σπινθηροβόλο σκότωµα 

Μεταµορφοψία 

Φωτοφοβία 

Αιφνίδια απώλεια της όρασης 

Τύφλωση της  ηµέρας 

Εξαιρ.: οπτικές ψευδαισθήσεις (R44.1) 

H53.2 ∆ιπλωπία 

∆ιπλή όραση 

H53.3 Άλλες διαταραχές της διόφθαλµης όρασης 

Ανώµαλη αµφιβληστροειδική αντιστοιχία 

Ταύτιση των ειδώλων µε ατελή στερεοσκοπική όραση 

Ταυτόχρονη όραση χωρίς ταύτιση των ειδώλων 

Καταστολή της διόφθαλµης όρασης 

H53.4 Ελλείµµατα των οπτικών πεδίων 

Ηµιανοψία (ετερώνυµη) (οµώνυµη) 

Συγκεντρική στένωση του οπτικού πεδίου 

Τεταρτοκυκλική ανοψία 

Σκότωµα: 

• του Bjerrum 

• τοξοειδές 

• δακτυλιοειδές 

• κεντρικό 

∆ιεύρυνση τυφλής κηλίδας 

H53.5 ∆υσχρωµατοψίες 

Αχρωµατοψία 

∆ευτερανωµαλία 

∆ευτερανοψία 

Επίκτητη δυσχρωµατοψία 

Αχρωµατοψία 

Πρωτανωµαλία 

Πρωτανοψία 

Τριτανωµαλία 

Τριτανοψία 

Εξαιρ.: τύφλωση της ηµέρας (H53.1) 

H53.6 Νυκτερινή τύφλωση [νυκταλωπία] 

Εξαιρ.: οφειλόµενη σε ανεπάρκεια βιταµίνης Α (E50.5) 

H53.8 Άλλες οπτικές διαταραχές 

H53.9 Οπτική διαταραχή, µη καθορισµένη 

H54.- Τύφλωση και ελαττωµένη όραση 

Σηµειώσεις: Για τον προσδιορισµό των κατηγοριών ελαττωµένης όρασης συµβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα 

στο τέλος της κατηγορίας (Η53-Η54) 

Εξαιρ.: παροδική αµαύρωση (G45.3-) 

H54.0 Τύφλωση και ιδιαιτέρως µεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αµφοτερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγοριών 3, 4, 5 

H54.1 Μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αµφοτερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 2 
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H54.2 Μέτριας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αµφοτερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 1 

H54.3 Ήπιας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, αµφοτερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 0 µε τουλάχιστον µια ήπια ελάττωση της όρασης στον έναν οφθαλµό 

H54.4 Τύφλωση και ιδιαιτέρως µεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγοριών 3, 4 και 5 για τον έναν οφθαλµό και κατηγορίας 0, 1, 2 και 9 για τον άλλον  

H54.5 Μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 2 για τον έναν οφθαλµό και κατηγορίας 0, 1, 2 και 9 για τον άλλον 

H54.6 Μέτριας βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 1 για τον έναν οφθαλµό και κατηγορίας 0 και 9 για τον άλλον 

H54.9 Μη καθορισµένη ελάττωση της όρασης, αµφοτερόπλευρα 

Ελάττωση της όρασης κατηγορίας 9 ΜΚΑ 

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει µια ταξινόµηση της σοβαρότητας της ελάττωσης της όρασης, σύµφωνα µε την 

απόφαση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Οφθαλµολογίας (ICO) (2002) και το ψήφισµα που εξέδωσε η διάσκεψη 

της ΠΟΥ µε θέµα «Ανάπτυξη προτύπων και κριτηρίων για την απώλεια όρασης και την οπτική λειτουργία" 

(WHO/PBL/03.91; 2003). 

Για τον προσδιορισµό της ελάττωσης της όρασης στους κωδικούς H54.0 έως Η54.3 θα πρέπει η µέτρηση 

οπτικής οξύτητας να γίνεται και στους δύο οφθαλµούς και µε κάθε αναγκαία διαθλαστική διόρθωση (γυαλιά 

ή φακούς επαφής). Για τον προσδιορισµό της ελάττωσης της όρασης στους κωδικούς H54.4 έως H54.6 θα 

πρέπει η µέτρηση οπτικής οξύτητας να γίνεται στον ένα οφθαλµό και µε κάθε αναγκαία διαθλαστική 

διόρθωση (γυαλιά ή φακούς επαφής). 

Αν ληφθεί υπόψιν η έκταση του οπτικού πεδίου, οι ασθενείς µε πεδίο όχι µεγαλύτερο των 10ο γύρω από το 

κεντρικό σηµείο προσήλωσης για το υγιές µάτι θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3. Σε σοβαρού 

βαθµού δυσχέρεια όρασης του ενός οφθαλµού (H54.4) ισχύει ο βαθµός απώλειας οπτικού πεδίου στον 

πάσχοντα οφθαλµό. 
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Άλλες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 
 

(H55-H59) 

H55 Νυσταγµός και άλλες ανώµαλες κινήσεις των οφθαλµών 

Περιλαµβ.:  Νυσταγµός: 

• συγγενής 

• αποσυνδετικός 

• σε στερητικό σύνδροµο 

• λανθάνων 

• ΜΚΑ 

H57.- Άλλες βλάβες του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

H57.0 Ανωµαλίες της λειτουργίας της κόρης 

H57.1 Οφθαλµικό άλγος 

H57.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

H57.9 ∆ιαταραχή του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, µη καθορισµένη 

H58.-* Άλλες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H58.0*   Ανωµαλίες της λειτουργίας της κόρης σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Φαινόµενο Argyll Robertson ή συφιλιδική κόρη (A52.1+) 

H58.1*   Οπτικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H58.8*   Άλλες καθορισµένες διαταραχές του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Συφιλιδική οφθαλµοπάθεια που δεν ταξινοµείται αλλού: 

• πρώιµη (δευτεροπαθής) (A51.4+) 

• πρώιµη συγγενής (A50.0+) 

• όψιµη συγγενής (A50.3+) 

• όψιµη (A52.7+) 

H59.- Ιατρογενείς βλάβες του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: µηχανικές επιπλοκές από: 

• ενδοφθάλµιους φακούς (T85.2) 

• άλλες οφθαλµικές προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T85.3) 

ψευδοφακία (Z96.1) 

H59.0 Κερατοπάθεια (bullous aphakic) µετά από επέµβαση καταρράκτη 

Υαλοειδές (επαφής) σύνδροµο 

Σύνδρομο υαλοειδούς-κερατοειδούς 

H59.8 Άλλες ιατρογενείς βλάβες του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Χοριοαµφιβληστροειδικές ουλές µετά από επέµβαση για αποκόλληση 

Επιµόλυνση µετεγχειρητικής φυσαλίδας 

Μη λοιµώδης φλεγµονή µετεγχειρητικής φυσαλίδας 

Ενδοφθαλµίτιδα που σχετίζεται µε φυσαλίδα 

H59.9 Ιατρογενής βλάβη του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, µη καθορισµένη 
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Κεφάλαιο VIII 

Παθήσεις του ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

(H60 - H95) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99 ) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99 ) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90 ) 

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99 ) 

νεοπλάσµατα (C00-D48 ) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  

ταξινοµούνται  αλλού (R00-R99 ) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

H60-H62   Νοσήµατα του έξω ωτός 

H65-H75   Νοσήµατα του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

H80-H83   Νοσήµατα του έσω ωτός 

H90-H95   Άλλες διαταραχές του ωτός 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

H62.-* Παθήσεις του έξω ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H67.-* Μέση ωτίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H75.-* Άλλες παθήσεις του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H82* Σύνδροµα ιλίγγου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H94.-* Άλλες παθήσεις του ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

 

 

Νοσήµατα του έξω ωτός 

 

(H60-H62) 
H60.- Εξωτερική ωτίτιδα 

   H60.0 Απόστηµα του έξω ωτός 

Απόστηµα του έξω ωτός 

∆οθιήνας του πτερυγίου ή του έξω ακουστικού πόρου 

Ψευδάνθρακας 

   H60.1 Κυτταρίτιδα του έξω ωτός 

Φλεγµονή του: 

• έξω ακουστικού πόρου 

• πτερυγίου 
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   H60.2 Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα 

H60.3 Άλλη λοιµώδης εξωτερική ωτίτιδα 

Ωτίτιδα των κολυµβητών 

Εξωτερική ωτίτιδα: 

• διάχυτη 

• αιµορραγική 

   H60.4 Χολοστεάτωµα του έξω ωτός 

αποφρακτική κεράτωση του έξω ωτός (ακουστικού πόρου) 

   H60.5 Οξεία εξωτερική ωτίτιδα, µη λοιµώδης 

Οξεία εξωτερική ωτίτιδα: 

• χηµική 

• ακτινική 

• εκζεµατική 

• αντιδραστική 

• ΜΚΑ 

Ωτίτιδα εξ' επαφής 

   H60.8 Άλλη εξωτερική ωτίτιδα 

Χρόνια εξωτερική ωτίτιδα ΜΚΑ 

H60.9 Εξωτερική ωτίτιδα, µη καθορισµένη 

H61.- Άλλα νοσήµατα του έξω ωτός 

H61.0 Περιχονδρίτιδα του έξω ωτός 

Χρόνια οζώδης χονδροδερµατίτιδα της έλικας 

Περιχονδρίτιδα: 

• του έξω ωτός 

• του πτερυγίου του ωτός 

   H61.1 Μη λοιµώδη νοσήµατα του πτερυγίου 

Επίκτητη δυσµορφία: 

• έξω ωτός 

• πτερυγίου του ωτός 

Εξαιρ.: ανθοκραµβοειδές ους (cauliflower ear) (M95.1) 

   H61.2 Κυψελιδικό βύσµα 

Ωτική  κυψελίδα 

   H61.3 Επίκτητη στένωση του έξω ακουστικού πόρου 

Στένωση έξω ακουστικού πόρου 

   H61.8 Άλλο καθορισµένο νόσηµα του έξω ωτός 

Εξόστωση στον έξω ακουστικό πόρο 

   H61.9 Νόσηµα του έξω ωτός, µη καθορισµένο 

H62.-*  Παθήσεις του έξω ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H62.0*   Εξωτερική ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα στο ερυσίπελας (A46+) 

   H62.1*   Εξωτερική ωτίτιδα σε ιογενείς λοιµώξεις που ταξινοµούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα σε: 

• λοίµωξη από ερπητοϊούς [ιούς του απλού έρπητα] (B00.1+) 

• έρπητα ζωστήρα (B02.8+) 
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   H62.2*   Εξωτερική ωτίτιδα σε µυκητιάσεις που ταξινοµούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα σε: 

• ασπεργίλλωση (B44.8+) 

• καντιντίαση (B37.2+) 

Ωτοµύκωση ΜΚΑ (B36.9+) 

   H62.3*   Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H62.4*   Εξωτερική ωτίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξωτερική ωτίτιδα από µολυσµατικό κηρίο (L01.-+) 

   H62.8*   Άλλες διαταραχές του έξω ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

Νοσήµατα του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

 

(H65-H75) 

H65.- Μη πυώδης µέση ωτίτιδα 

Περιλαµβ.:  µε µυριγγίτιδα 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (H72) σε περίπτωση ρήξης τυµπανικού υµένα. 

   H65.0 Οξεία ορώδης µέση ωτίτιδα 

Οξεία και υποξεία εκκριτική µέση ωτίτιδα 

   H65.1 Άλλη οξεία µη πυώδης µέση ωτίτιδα 

Μέση ωτίτιδα, οξεία και υποξεία: 

• αλλεργική (βλεννώδης) (αιµορραγική) (ορώδης) 

• αιµορραγική 

• βλεννώδης 

• µη πυώδης ΜΚΑ 

• οροβλεννώδης 

Εξαιρ.: βαρότραυµα του ωτός (T70.0) 

µέση ωτίτιδα (οξεία) ΜΚΑ (H66.9) 

   H65.2 Χρόνια ορώδης µέση ωτίτιδα 

Χρόνιος σαλπιγγοτυµπανικός κατάρρους 

   H65.3 Χρόνια βλεννώδης µέση ωτίτιδα 

Κολλώδες ους [glue ear] 

Χρόνια µέση ωτίτιδα: 

• βλεννώδης 

• εκκριτική 

• διϊδρωµατική 

Εξαιρ.: συµφυτική µέση ωτίτιδα (H74.1) 

   H65.4 Άλλη χρόνια µη πυώδης µέση ωτίτιδα 

Χρόνια µέση ωτίτιδα: 

• αλλεργική 

• εξιδρωµατική 

• µε συλλογή υγρού (µη πυώδους) 

• µη πυώδης ΜΚΑ 

• οροβλεννώδης 
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   H65.9 Μη πυώδης µέση ωτίτιδα, µη καθορισµένη 

Μέση ωτίτιδα: 

• αλλεργική 

• εξιδρωµατική 

• καταρροϊκή 

• µε συλλογή υγρού (µη πυώδους) 

• βλεννώδης 

• ορώδης 

• οροβλεννώδης 

• εκκριτική 

• διιδρωµατική 

H66.- Πυώδης και µη καθορισµένη µέση ωτίτιδα 

Περιλαµβ.:  περιπτώσεις µε µυριγγίτιδα 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (H72) σε περίπτωση ρήξης τυµπανικού υµένα. 

   H66.0 Οξεία πυώδης µέση ωτίτιδα 

H66.1 Χρόνια σαλπιγγοτυµπανική πυώδης µέση ωτίτιδα 

Καλοήθης χρόνια πυώδης µέση ωτίτιδα 

Χρόνια σαλπιγγοτυµπανική νόσος 

   H66.2 Χρόνια µέση ωτίτιδα επιτυµπάνιου χώρου 

Χρόνια νόσος επιτυµπάνιου χώρου 

   H66.3 Άλλη χρόνια πυώδης µέση ωτίτιδα 

Χρόνια πυώδης µέση ωτίτιδα ΜΚΑ 

   H66.4 Πυώδης µέση ωτίτιδα, µη καθορισµένη 

Πυώδης µέση ωτίτιδα ΜΚΑ 

   H66.9 Μέση ωτίτιδα, µη καθορισµένη 

Μέση ωτίτιδα: 

•  οξεία ΜΚΑ 

•  χρόνια ΜΚΑ 

•  ΜΚΑ 

H67.-*    Μέση ωτίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

   H67.0*   Μέση ωτίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μέση ωτίτιδα σε: 

• οστρακιά (A38+) 

• φυµατίωση (A18.6+) 

   H67.1*   Μέση ωτίτιδα σε ιογενή νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μέση ωτίτιδα σε: 

• γρίππη (J09–J11+) 

• ιλαρά (B05.3+) 

H67.8* Μέση ωτίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H68.- Φλεγµονή και απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας 

H68.0 Ευσταχιανή σαλπιγγίτιδα 

   H68.1 Απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας 

Συµπίεση 

Στένωση ευσταχιανής σάλπιγγας 

Ρίκνωση 

H69.- Άλλα νοσήµατα της ευσταχιανής σάλπιγγας 
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   H69.0 Μόνιµη διάνοιξη ευσταχιανής σάλπιγγας (Patulous Eustachian tube) 

Τυµπανοπνευµονία 

H69.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα της ευσταχιανής σάλπιγγας 

H69.9 Πάθηση της ευσταχιανής σάλπιγγας, µη καθορισµένη 

H70.- Μαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις 

  H70.0   Οξεία µαστοειδίτιδα  

 Απόστηµα 

Εµπύηµα 

της µαστοειδούς 
απόφυσης 

H70.1 Χρόνια µαστοειδίτιδα  

 Συρίγγιο 

∆ιάβρωση 

της µαστοειδούς 
απόφυσης 

H70.2    Λιθοειδίτιδα  

 Φλεγµονή του λιθοειδούς οστού (οξεία) (χρόνια)  

   H70.8 Άλλη µαστοειδίτιδα και συγγενείς καταστάσεις 

H70.9 Μαστοειδίτιδα, µη καθορισµένη 

H71 Χολοστεάτωµα µέσου ωτός 

Περιλαµβ.:  χολοστεάτωµα τυµπανικής κοιλότητας 

Εξαιρ.: χολοστεάτωµα έξω ωτός (H60.4) 

υποτροπιάζον χολοστεάτωµα µαστοειδικής κοιλότητας µετά από µαστοειδεκτοµή (H95.0) 

H72.- ∆ιάτρηση τυµπανικού υµένα 

Περιλαµβ.:  διάτρηση τυµπανικού υµένα: 

• µεταφλεγµονώδης 

• επίµονη µετατραυµατική 

Εξαιρ.: τραυµατική ρήξη τυµπανικού υµένα (S09.2) 

   H72.0 Κεντρική διάτρηση τυµπανικού υµένα 

H72.1 Επιτυµπανική διάτρηση τυµπανικού υµένα 

∆ιάτρηση της χαλαρής µοίρας του τυµπανικού υµένα (µεµβράνη του Schrapnell) 

   H72.2 Άλλες περιφερικές διατρήσεις του τυµπανικού υµένα 

H72.8 Άλλες διατρήσεις τυµπανικού υµένα 

∆ιάτρηση: 

• πολλαπλή τυµπανικού υµένα 

• ολική 

H72.9 ∆ιάτρηση τυµπανικού υµένα, µη καθορισµένη 

H73.- Άλλες παθήσεις του τυµπανικού υµένα 

H73.0 Οξεία µυριγγίτιδα 

Οξεία φλεγµονή του τυµπανικού υµένα 

Φυσαλλιδώδης µυριγγίτιδα 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε µέση ωτίτιδα (H65-H66) 

   H73.1 Χρόνια µυριγγίτιδα 

Χρόνια φλεγµονή τυµπανικού υµένα 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε µέση ωτίτιδα (H65-H66) 

   H73.8 Άλλες καθορισµένες παθήσεις τυµπανικού υµένα 

H73.9 Πάθηση τυµπανικού υµένα, µη καθορισµένη 

H74.- Άλλες παθήσεις του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

H74.0 Τυµπανοσκλήρυνση 
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H74.1 Συµφυτική µέση ωτίτιδα 

∆ηµιουργία συµφύσεων µετά από µέση ωτίτιδα 

Εξαιρ.: κολλώδες ους [glue ear] (H65.3) 

H74.2 ∆ιακοπή της συνέχειας και εξάρθρηµα των ακουστικών οσταρίων 

H74.3 Άλλες επίκτητες ανωµαλίες των ακουστικών οσταρίων 

Αγκύλωση των ακουστικών οσταρίων 

Μερική απώλεια 

H74.4 Πολύποδας του µέσου ωτός 

H74.8 Άλλες καθορισµένες παθήσεις του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

H74.9 Πάθηση του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης, µη καθορισµένη 

H75.-* Άλλες παθήσεις του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H75.0*   Μαστοειδίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Φυµατιώδης µαστοειδίτιδα (A18.0+) 

H75.8*   Άλλες καθορισµένες παθήσεις του µέσου ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης σε 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 
 

Νοσήµατα του έσω ωτός 

 

(H80-H83) 

H80.- Ωτοσκλήρυνση 

Περιλαµβ.:  ωτοσπογγίωση 

H80.0 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλει την ωοειδή θυρίδα, µη αποφρακτική 

H80.1 Ωτοσκλήρυνση που προσβάλει την ωοειδή θυρίδα, αποφρακτική  

H80.2 Ωτοσκλήρυνση του κοχλία 

Ωτοσκλήρυνση του έσω ωτός 

Ωτοσκλήρυνση µε συµµετοχή της (του): 

• στρογγύλης θυρίδας 

• οστέινου λαβύρινθου 

H80.8 Άλλη ωτοσκλήρυνση 

H80.9 Ωτοσκλήρυνση, µη καθορισµένη 

H81.- ∆ιαταραχές της αιθουσαίας λειτουργίας 

Εξαιρ.: ίλιγγος: 

• επιδηµικός (A88.1) 

• ΜΚΑ (R42) 

H81.0 Νόσος Menière 

Λαβυρινθικός ύδρωπας 

Σύνδροµο Menière ή ίλιγγος 

H81.1 Καλοήθης παροξυσµικός ίλιγγος 

H81.2 Αιθουσαία νευρονίτιδα 
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H81.3 Άλλες µορφές περιφερικού ιλίγγου 

Σύνδροµο Lermoyez 

Ίλιγγος: 

• ακουστικός 

• ωτογενής 

• περιφερικός ΜΚΑ 

   H81.4 Ίλιγγος κεντρικής αιτιολογίας 

Κεντρικός νυσταγµός θέσης 

   H81.8 Άλλες διαταραχές αιθουσαίας λειτουργίας 

H81.9 ∆ιαταραχή αιθουσαίας λειτουργίας, µη καθορισµένη 

Σύνδροµο ιλίγγου ΜΚΑ 

Σύνδροµα ιλίγγου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Άλλα νοσήµατα του έσω ωτός 

   H83.0 Λαβυρινθίτιδα 

H83.1 Λαβυρινθικό συρίγγιο 

H83.2 ∆υσλειτουργία του λαβυρίνθου 

Απώλεια λειτουργίας 

Υπερευαισθησία του λαβυρίνθου 

Υπολειτουργία 

   H83.3 Βλαπτικές επιδράσεις θορύβου στο έσω ους 

Ακουστικό τραύµα 

Θορυβοεξαρτώµενη κώφωση [Noise Induced Hearing Loss, NIHL] 

   H83.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του έσω ωτός 

H83.9 Νόσηµα του έσω ωτός, µη καθορισµένο 

 

 

 

Άλλες διαταραχές του ωτός 

 

(H90-H95) 

H90.- Απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας και νευροαισθητηριακού τύπου 

Περιλαµβ.:   συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα 

Εξαιρ.: αιφνίδια (ιδιοπαθής) απώλεια ακοής (H91.2) 

απώλεια ακοής: 

• θορυβοεξαρτώµενη (H83.3) 

• ωτοτοξική (H91.0) 

• ΜΚΑ(H91.9) 

κώφωση ή βαρηκοΐα MKA (Η91.9) 

κωφαλαλία, που δεν ταξινοµείται αλλού (H91.3) 

   H90.0 Αµφοτερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας 

H90.1 Ετερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας, µε ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 

H90.2 Απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας, µη καθορισµένη 

Βαρηκοΐα αγωγιµότητας ΜΚΑ 

   H90.3 Αµφοτερόπλευρη νευροαισθητηριακού τύπου απώλεια ακοής 

Αµφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα 

H82* 

H83.- 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο VIII 
 

Σελίδα 273   

 
 

   H90.4 Ετερόπλευρη νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, µε ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 

Ετερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα 

   H90.5 Νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, µη καθορισµένη 

Συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα ΜΚΑ 

Απώλεια ακοής: 

• νευρική 

• αντίληψης ΜΚΑ 

• νευροαισθητηριακή 

• αισθητηριακή 

• κεντρική 

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ΜΚΑ 

   H90.6 Μικτή αµφοτερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας και νευροαισθητηριακή 

H90.7 Μικτή ετερόπλευρη απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας και νευροαισθητηριακή, µε 

ανέπαφη ακοή στο έτερο ους 

H90.8 Μικτή απώλεια ακοής τύπου αγωγιµότητας και νευροαισθητηριακή, µη καθορισµένη 

H91.- Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής 

Εξαιρ.: παθολογική ακουστική αντίληψη (H93.2) 

απώλεια ακοής που ταξινοµείται στους κωδικούς H90.- 

θορυβοεξαρτώµενη κώφωση (H83.3) 

ψυχογενής κώφωση ή βαρηκοΐα (F44.6) 

παροδική ισχαιµική κώφωση (H93.0) 

βύσµα κυψελίδας (H61.2) 

   H91.0 Ωτοτοξική απώλεια ακοής 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών 

αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο XX) 

   H91.1 Πρεσβυακουσία 

Σχετιζόµενη µε την ηλικία βαρηκοΐα 

   H91.2 Αιφνίδια ιδιοπαθής απώλεια ακοής 

Αιφνίδια απώλεια ακοής ΜΚΑ 

   H91.3 Κωφαλαλία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

H91.8 Άλλες καθορισµένες περιπτώσεις απώλειας ακοής 

H91.9 Απώλεια ακοής, µη καθορισµένη 

Κώφωση ή βαρηκοΐα: 

• στις υψηλές συχνότητες 

• στις χαµηλές συχνότητες 

• ΜΚΑ 

H92.- Ωταλγία και ωτικό έκκριµα 

   H92.0 Ωταλγία 

H92.1 Ωτόρροια 

Εξαιρ.: ωτόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού (G96.0) 

   H92.2 Αιµορραγία από τον έξω ακουστικό πόρο 

Εξαιρ.: τραυµατική ωτορραγία - κωδικοποίηση σύµφωνα µε το είδος του τραυµατισµού 

H93.- Άλλα νοσήµατα του ωτός, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

   H93.0 Εκφυλιστικές και αγγειακές παθήσεις του ωτός 

Κώφωση ή βαρηκοΐα λόγω παροδικής ισχαιµίας 

Εξαιρ.: πρεσβυακουσία (H91.1) 

  H93.1 Εµβοές 
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H93.2 Άλλες περιπτώσεις παθολογικής ακουστικής αντίληψης 

∆ιπλακουσία 

Υπερακουσία 

Ακουστική εξίσωση [recruitment] 

Παροδική µετατόπιση του ακουστικού ουδού 

Εξαιρ.: ακουστικές ψευδαισθήσεις (R44.0) 

 H93.3     Παθήσεις του στατικοακουστικού νεύρου [VIII εγκεφαλικής συζυγίας]  

 H93.8     Άλλες καθορισµένες παθήσεις του ωτός 

H93.9 Πάθηση του ωτός, µη καθορισµένη 

H94.-* Άλλες παθήσεις του ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H94.0*   Ακουστική νευρίτιδα [VIII εγκεφαλικής συζυγίας] σε λοιµώδη και 

παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ακουστική νευρίτιδα συφιλιδική (A52.1+) 

 H94.8*   Άλλες καθορισµένες παθήσεις του ωτός σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

H95.- Μετεγχειρητικές παθήσεις του ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης, που 

δεν ταξινοµούνται αλλού 

H95.0 Υποτροπιάζον χολοστεάτωµα της µαστοειδικής κοιλότητας µετά από µαστοειδεκτοµή 

H95.1 Άλλες παθήσεις µετά από µαστοειδεκτοµή 

Χρόνια φλεγµονή 

Κοκκίωµα µαστοειδικής κοιλότητας 

Κύστη βλεννογόνου 

 H95.8     Άλλες µετεγχειρητικές παθήσεις του ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης 

H95.9 Μετεγχειρητική πάθηση του ωτός και της µαστοειδούς απόφυσης, µη καθορισµένη 
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Κεφάλαιο IX 

Νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος 

(I00 - I99) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού (R00-R99) 

συστηµατικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

παροδικά ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια και σχετικά σύνδροµα (G45.-) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

I00-I02 Οξύς ρευµατικός πυρετός 

I05-I09 Χρόνιες ρευµατικές καρδιοπάθειες 

I10-I15 Υπέρταση [Υπερτασική νόσος] 

I20-I25 Ισχαιµικές καρδιοπάθειες 

I26-I28 Πνευµονική καρδιοπάθεια και νοσήµατα της πνευµονικής κυκλοφορίας 

I30-I52 Άλλες µορφές καρδιοπάθειας 

I60-I69 Νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων 

I70-I79 Νοσήµατα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών 

I80-I89 Νοσήµατα των φλεβών, των λεµφαγγείων και των λεµφαδένων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

I95-I99 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

I32.-* Περικαρδίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.-* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I41.-* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I43.-* Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I52.-* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I68.-* ∆ιαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I79.-* ∆ιαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I98.-* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

I67.80! Αγγειόσπασµος σε υπαραχνοειδή αιµορραγία 
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Οξύς ρευµατικός πυρετός 
 

(I00-I02) 

I00 Ρευµατικός πυρετός χωρίς στοιχεία καρδιακής συµµετοχής 

Περιλαµβ.:  οξεία ή υποξεία αρθρίτιδα στον ρευµατικό πυρετό 

I01.- Ρευµατικός πυρετός µε καρδιακή συµµετοχή 

Εξαιρ.: χρόνια καρδιακά νοσήµατα ρευµατικής αιτιολογίας (I05-I09) εκτός εάν συνυπάρχει και 

ρευµατικός πυρετός, ή ένδειξη υποτροπής ή ενεργού δραστηριότητας της ρευµατικής νόσου 

I01.0 Οξεία ρευµατική περικαρδίτιδα 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 µε περικαρδίτιδα 

Ρευµατική περικαρδίτιδα (οξεία) 

Εξαιρ.: µη καθορισµένη ως ρευµατικής αιτιολογίας (I30.-) 

I01.1 Οξεία ρευµατική ενδοκαρδίτιδα 

Οξεία ρευµατική προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis] 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 µε ενδοκαρδίτιδα ή προσβολή φυσικής βαλβίδας [valvulitis] 

I01.2 Οξεία ρευµατική µυοκαρδίτιδα 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 µε µυοκαρδίτιδα 

I01.8 Άλλη οξεία ρευµατική καρδιοπάθεια 

Οξεία ρευµατική πανκαρδίτιδα 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 µε άλλους ή πολλαπλούς τύπους καρδιακής συµµετοχής 

I01.9 Οξεία ρευµατική καρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

Κάθε κατάσταση της κατηγορίας I00 µε µη καθορισµένο τύπο καρδιακής συµµετοχής 

Ρευµατική: 

• καρδιοπάθεια, ενεργή ή οξεία 

• καρδίτιδα, οξεία 

I02.- Ρευµατική χορεία 

Περιλαµβ.:   χορεία του Sydenham 

Εξαιρ.: χορεία: 

• προϊούσα κληρονοµική [Χορεία του Huntington] (G10) 

• ΜΚΑ (G25.5) 

I02.0 Ρευµατική χορεία µε καρδιακή συµµετοχή 

Χορεία ΜΚΑ µε καρδιακή συµµετοχή 

Ρευµατική χορεία µε καρδιακή συµµετοχή οποιουδήποτε τύπου που µπορεί να ταξινοµηθεί στην 

κατηγορία I01.- 

I02.9 Ρευµατική χορεία χωρίς καρδιακή συµµετοχή 

Ρευµατική χορεία ΜΚΑ 

 

 

 
 

Χρόνιες ρευµατικές καρδιοπάθειες 
 

(I05-I09) 

I05.- Ρευµατικά νοσήµατα της µιτροειδούς βαλβίδας 

Περιλαµβ.:  καταστάσεις που µπορούν να ταξινοµηθούν στις κατηγορίες I05.0 και I05.2-I05.9, είτε 

καθορισµένες ως ρευµατικής αιτιολογίας είτε µη καθορισµένες 

Εξαιρ.: καθορισµένα ως µη ρευµατικής αιτιολογίας (I34.-) 
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I05.0 Στένωση µιτροειδούς βαλβίδας 

Απόφραξη µιτροειδούς βαλβίδας (ρευµατική) 

I05.1 Ρευµατική ανεπάρκεια µιτροειδούς 

I05.2 Στένωση µιτροειδούς βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

Στένωση µιτροειδούς µε ανεπάρκεια ή παλινδρόµηση 

I05.8 Άλλες βαλβιδοπάθειες της µιτροειδούς 

Ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδας 

Μιτροειδοπάθεια 

I05.9 Βαλβιδοπάθεια µιτροειδούς, µη καθορισµένη 

∆ιαταραχή µιτροειδούς βαλβίδας (χρόνια) ΜΚΑ 

I06.- Ρευµατικά νοσήµατα της αορτικής βαλβίδας 

Εξαιρ.: µη καθορισµένα ως ρευµατικής αιτιολογίας (I35.-) 

I06.0 Ρευµατική στένωση της αορτικής βαλβίδας 

Ρευµατική απόφραξη της αορτικής βαλβίδας 

I06.1 Ρευµατική ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας 

I06.2 Ρευµατική στένωση της αορτικής βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

Ρευµατική στένωση της αορτικής βαλβίδας µε ανεπάρκεια ή παλινδρόµηση 

I06.8 Άλλα ρευµατικά νοσήµατα της αορτικής βαλβίδας 

I06.9 Ρευµατικό νόσηµα της αορτική βαλβίδας, µη καθορισµένο 

Ρευµατικό νόσηµα της αορτικής βαλβίδας ΜΚΑ 

I07.- Ρευµατικά νοσήµατα της τριγλώχινας βαλβίδας 

Περιλαµβ.:  καθορισµένα ως ρευµατικής αιτιολογίας 

µη καθορισµένης αιτιολογίας 

Εξαιρ.: καθορισµένα ως µη ρευµατικής αιτιολογίας (I36.-) 

I07.0 Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας 

Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας (ρευµατική) 

I07.1 Ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας 

Ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας (ρευµατική) 

I07.2 Στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

I07.8 Άλλα νοσήµατα της τριγλώχινας βαλβίδας 

I07.9 Νόσηµα της τριγλώχινας βαλβίδας, µη καθορισµένο 

Νόσηµα της τριγλώχινας βαλβίδας ΜΚΑ 

I08.- Πολυβαλβιδοπάθειες 

Περιλαµβ.:  καθορισµένες ως ρευµατικής αιτιολογίας 

µη καθορισµένης αιτιολογίας 

Εξαιρ.: ενδοκαρδίτιδα, µη καθορισµένης βαλβίδας (I38) 

πολυβαλβιδοπάθειες µη ρευµατικής αιτιολογίας (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8) 

ρευµατικά νοσήµατα του ενδοκαρδίου, µε προσβολή µη καθορισµένης βαλβίδας (I09.1) 

I08.0 Συνδυαστικά νοσήµατα της µιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας 

Συµµετοχή και της µιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας, είτε ρευµατικής είτε µη καθορισµένης 

αιτιολογίας 

I08.1 Συνδυαστικά νοσήµατα της µιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας 

I08.2 Συνδυαστικά νοσήµατα της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας 

I08.3 Συνδυαστικά νοσήµατα της µιτροειδούς, της αορτικής και της τριγλώχινας βαλβίδας 

I08.8 Άλλες πολυβαλβιδοπάθειες 

I08.9 Πολυβαλβιδοπάθεια, µη καθορισµένη 
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I09.- Άλλα ρευµατικά καρδιακά νοσήµατα 

I09.0 Ρευµατική µυοκαρδίτιδα 

Εξαιρ.: µυοκαρδίτιδα, µη καθορισµένη ως ρευµατικής αιτιολογίας (I51.4) 

I09.1 Ρευµατικά νοσήµατα του ενδοκαρδίου, µε προσβολή µη καθορισµένης βαλβίδας 

Ρευµατική: 

• ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) 

• προσβολή φυσικής βαλβίδας (χρόνια) 

Εξαιρ.: ενδοκαρδίτιδα, µε προσβολή µη καθορισµένης βαλβίδας (I38) 

I09.2 Χρόνια ρευµατική περικαρδίτιδα 

Χρόνια ρευµατική: 

• περικαρδίτιδα µε συµµετοχή του µεσοθωρακίου 

• µυοπερικαρδίτιδα 

Συµφύσεις του περικαρδίου, ρευµατικής αιτιολογίας 

Εξαιρ.: µη καθορισµένη ως ρευµατικής αιτιολογίας (I31.-) 

I09.8 Άλλα καθορισµένα ρευµατικά καρδιακά νοσήµατα 

Ρευµατική νόσος της πνευµονικής βαλβίδας 

I09.9 Ρευµατικό καρδιακό νόσηµα, µη καθορισµένο 

Καρδιακή ανεπάρκεια, ρευµατικής αιτιολογίας 

Ρευµατική καρδίτιδα 

Εξαιρ.: καρδίτιδα σε (ορο)θετική (ρευµατοειδή) χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-) 
 

 

 

 

Υπέρταση [Υπερτασική νόσος] 
 

(I10-I15) 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O10-O11, O13-O16) 

νεογνική υπέρταση (P29.2) 

περιπτώσεις µε συµµετοχή των στεφανιαίων αγγείων (I20-I25) 

πνευµονική υπέρταση (I27.0) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στις κατηγορίες Ι10-Ι15, για τον προσδιορισµό της ύπαρξης 

υπερτασικής κρίσης: 

0 Χωρίς υπερτασική κρίση 

1 Με υπερτασική κρίση 

I10.- Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση 

Περιλαµβ.:  υψηλή αρτηριακή πίεση 

υπέρταση (αρτηριακή) (ιδιοπαθής) (πρωτοπαθής) (συστηµατική) 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή των αγγείων του: 

• οφθαλµού (H35.0) 

• εγκεφάλου (I60-I69) 

I10.0- Καλοήθης ιδιοπαθής υπέρταση 

I10.1- Κακοήθης ιδιοπαθής υπέρταση 

I10.9- Ιδιοπαθής υπέρταση, µη καθορισµένη 

I11.- Υπερτασική καρδιοπάθεια 

Σηµειώσεις: Για την κωδικοποίηση του είδους της καρδιοπάθειας, χρησιµοποιήστε πρωτίστως κωδικούς 

από τους Ι50.- ή Ι51.4-Ι51.9. 
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I11.0- Υπερτασική καρδιοπάθεια µε (συµφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

Υπερτασική καρδιακή ανεπάρκεια 

I11.9- Υπερτασική καρδιοπάθεια χωρίς (συµφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

Υπερτασική καρδιοπάθεια ΜΚΑ 

I12.- Υπερτασική νεφροπάθεια 
Σηµειώσεις: Για την κωδικοποίηση του είδους της νεφροπάθειας, χρησιµοποιείστε πρωτίστως κωδικούς από 

τους N00-N07, N18.-, N19 ή N26. 

Περιλαµβ.: αρτηριοσκλήρυνση του νεφρού 

αρτηριοσκληρυντική νεφρίτιδα (χρόνια) (διάµεση) 

υπερτασική νεφροπάθεια 

νεφροσκλήρυνση   [νεφροαγγειοσκλήρυνση] 

Εξαιρ.: δευτεροπαθής υπέρταση (I15.-) 

I12.0- Υπερτασική νεφροπάθεια µε νεφρική ανεπάρκεια 

Υπερτασική νεφρική ανεπάρκεια 

I12.9- Υπερτασική νεφροπάθεια χωρίς νεφρική ανεπάρκεια 

Υπερτασική νεφροπάθεια ΜΚΑ 

I13.- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια 

Σηµειώσεις: Για τον προσδιορισµό του είδους της καρδιο- ή νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρωτίστως 

κωδικούς από τους I50.- ή I51.4-I51.9, καθώς και N00-N07, N18.-, N19 ή N26. 

Περιλαµβ.:  καρδιαγγειακή νεφρική νόσος 

καρδιονεφρική νόσος 

I13.0- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια µε (συµφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια 

I13.1- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια µε νεφρική ανεπάρκεια 

I13.2- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια µε αµφότερες (συµφορητική) καρδιακή 

ανεπάρκεια και νεφρική ανεπάρκεια 

I13.9- Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια, µη καθορισµένη 

I15.- ∆ευτεροπαθής υπέρταση 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή των αγγείων του: 

• οφθαλµού (H35.0) 

• εγκεφάλου (I60-I69) 

I15.0- Νεφραγγειακή υπέρταση 

I15.1- Υπέρταση δευτεροπαθής σε άλλες νεφρικές διαταραχές 

Υπέρταση σε διαταραχή του νεφρικού παρεγχύµατος 

I15.2- Υπέρταση δευτεροπαθής σε ενδοκρινικές διαταραχές 

I15.8- Άλλη δευτεροπαθής υπέρταση 

I15.9- ∆ευτεροπαθής υπέρταση, µη καθορισµένη 
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Ισχαιµικές καρδιοπάθειες 

 

(I20-I25) 

Σηµειώσεις: Για τον υπολογισµό της νοσηρότητας, η διάρκεια, όπως αυτή χρησιµοποιείται στις κατηγορίες I21, I22, 

I24 και I25, προσδιορίζεται ως το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην έναρξη του ισχαιµικού επεισοδίου 

και την εισαγωγή στο νοσοκοµείο. Για τον υπολογισµό της θνητότητας, η διάρκεια προσδιορίζεται ως 

το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην έναρξη του επεισοδίου και τον θάνατο. 

Περιλαµβ.:  µε αναφερόµενη υπέρταση (I10-I15) 

Για τον προσδιορισµό συνυπάρχουσας υπέρτασης, χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό. 

I20.- Στηθάγχη 

I20.0 Ασταθής στηθάγχη 

Στηθάγχη: 

• προσπαθείας, πρόσφατης έναρξης [de novo] 

• µε επιδεινούµενη ανοχή στην προσπάθεια 

Βαθµιαία αυξανόµενη στηθάγχη [crescendo] 

Επαπειλούµενο έµφραγµα 

Ενδιάµεσο στεφανιαίο σύνδροµο 

Προεµφραγµατικό  σύνδροµο 

I20.1 Στηθάγχη µε τεκµηριωµένο σπασµό στεφανιαίων (αγγείων) 

Στηθάγχη: 

• αγγειοσυσπαστική 

• επαγόµενη από σπασµό 

• µεταβλητή [µεταβαλλόµενης έντασης] 

Στηθάγχη Prinzmetal 

I20.8 Άλλες µορφές στηθάγχης 

Στηθάγχη προσπαθείας 

Σύνδροµο βραδείας στεφανιαίας ροής 

Στενοκαρδία 

I20.9 Στηθάγχη, µη καθορισµένη 

Στηθάγχη ΜΚΑ 

Στηθαγχικό σύνδροµο 

Ισχαιµικού τύπου θωρακικός πόνος [προκάρδιο άλγος] 

I21.- Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 
Περιλαµβ.:  έµφραγµα του µυοκαρδίου χαρακτηρισµένο ως οξύ ή µε αναφερόµενη διάρκεια 4 εβδοµάδων 

                    (28 ηµερών) ή λιγότερο, από την έναρξή του 

Εξαιρ.: ορισµένες οξείες επιπλοκές του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου (I23.-) 

έµφραγµα του µυοκαρδίου: 

• χαρακτηρισµένο  ως  χρόνιο  ή  µε  αναφερόµενη  διάρκεια  µεγαλύτερη  από  4 εβδοµάδες 

(περισσότερες από 28 ηµέρες) από την έναρξή του (I25.8) 

• παλαιό (I25.2-) 

• υποτροπιάζον (Ι22.-) 

µετεµφραγµατικό σύνδροµο (I24.1) 
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I21.0 Οξύ διατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου του προσθίου τοιχώµατος 

∆ιατοιχωµατικό έµφραγµα (οξύ): 

• πρόσθιο ΜΚΑ 

• προσθιο-κορυφαίο 

• προσθιο-πλάγιο 

• πρόσθιο-διαφραγµατικό 

• του προσθίου τοιχώµατος ΜΚΑ 

I21.1 Οξύ διατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου του κατώτερου τοιχώµατος 

∆ιατοιχωµατικό έµφραγµα (οξύ): 

• διαφραγµατικό 

• κατώτερου τοιχώµατος ΜΚΑ 

• κατώτερο ΜΚΑ 

• κατώτερο-πλάγιο 

• κατώτερο-οπίσθιο 

I21.2 Οξύ διατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων 

∆ιατοιχωµατικό έµφραγµα (οξύ): 

• κορυφο-πλάγιο 

• βασικο-πλάγιο 

• άνω-πλάγιο 

• πλάγιο τοιχωµατικό ΜΚΑ 

• οπίσθιο (γνήσιο) 

• οπισθο-βασικό 

• οπισθο-πλάγιο 

• οπισθο-διαφραγµατικό 

• πλαγίου τοιχώµατος ΜΚΑ 

• διαφραγµατικό ΜΚΑ 

I21.3 Οξύ διατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου µη καθορισµένης εντόπισης 

∆ιατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου ΜΚΑ 

I21.4 Οξύ υπενδοκάρδιο έµφραγµα του µυοκαρδίου 

Έµφραγµα του µυοκαρδίου της εσωτερικής στοιβάδας 

Έµφραγµα του µυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος           ΜΚΑ  [NSTEMI] 

Μη διατοιχωµατικό έµφραγµα του µυοκαρδίου 

I21.9 Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου, µη καθορισµένο 

Έµφραγµα του µυοκαρδίου (οξύ) ΜΚΑ 

I22.- Υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου 
Σηµειώσεις: Η κατηγορία αυτή χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της νοσηρότητας εµφραγµάτων του 

µυοκαρδίου, οποιασδήποτε εντόπισης, που εµφανίζονται εντός 4 εβδοµάδων (28 ηµερών) ή 

λιγότερο από το πρώτο έµφραγµα του µυοκαρδίου. 

Περιλαµβ.:  επανέµφραγµα 

υποτροπιάζον  έµφραγµα 

Εξαιρ.: χαρακτηρισµένο ως χρόνιο ή µε αναφερόµενη διάρκεια µεγαλύτερη από 4 εβδοµάδες 

(περισσότερες από 28 ηµέρες) από την έναρξή του (I25.8) 

I22.0 Υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου του προσθίου τοιχώµατος 

Υποτροπιάζον έµφραγµα (οξύ): 

• πρόσθιο ΜΚΑ 

• προσθιο-κορυφαίο 

• προσθιο-πλάγιο 

• προσθιο-διαφραγµατικό 

• προσθίου τοιχώµατος ΜΚΑ 
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I22.1 Υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώµατος 

Υποτροπιάζον έµφραγµα (οξύ): 

• διαφραγµατικό 

• κατώτερου τοιχώµατος ΜΚΑ 

• κατώτερο ΜΚΑ 

• κατώτερο-πλάγιο 

• κατώτερο-οπίσθιο 

I22.8 Υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου άλλων εντοπίσεων 

Υποτροπιάζον έµφραγµα (οξύ): 

• κορυφο-πλάγιο 

• βασικο-πλάγιο 

• άνω-πλάγιο 

• πλάγιο τοιχωµατικό ΜΚΑ 

• οπίσθιο (γνήσιο) 

• οπισθο-βασικό 

• οπισθο-πλάγιο 

• οπισθο-διαφραγµατικό 

• πλαγίου τοιχώµατος ΜΚΑ 

• διαφραγµατικό ΜΚΑ 

I22.9 Υποτροπιάζον έµφραγµα του µυοκαρδίου µη καθορισµένης εντόπισης 

I23.- Ορισµένες άµεσες επιπλοκές του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου (I23.-) 
Για τον προσδιορισµό του είδους του εµφράγµατος του µυοκαρδίου χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό 

από τις κατηγορίες (I21-I22). 

Εξαιρ.: καταστάσεις, χαρακτηρισµένες ως µη άµεσες επιπλοκές του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 
(I31.-, I51.-) 

I23.0 Αιµοπερικάρδιο ως άµεση επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

I23.1 Έλλειµµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος ως άµεση επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου 

I23.2 Έλλειµµα του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος ως άµεση επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου 

I23.3 Ρήξη του καρδιακού τοιχώµατος χωρίς αιµοπερικάρδιο ως άµεση επιπλοκή του οξέος 

εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε αιµοπερικάρδιο (I23.0) 

I23.4 Ρήξη των τενόντιων χορδών ως άµεση επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

I23.5 Ρήξη των θηλοειδών µυών ως άµεση επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

I23.6 Θρόµβωση των κόλπων, του ωτίου αριστερού κόλπου, και των κοιλιών ως άµεση 

επιπλοκή του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

I23.8 Άλλες άµεσες επιπλοκές του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

I24.- Άλλες οξείες ισχαιµικές καρδιοπάθειες 

Εξαιρ.: στηθάγχη (I20.-) 

παροδική ισχαιµία του µυοκαρδίου σε νεογνά (P29.4) 

I24.0 Θρόµβωση των στεφανιαίων αγγείων που δεν καταλήγει σε έµφραγµα του µυοκαρδίου 

Στεφανιαίας (αρτηρίας) (φλέβας): 

• εµβολή που δεν καταλήγει σε έµφραγµα του µυοκαρδίου 

• θροµβοεµβολή 

• απόφραξη 

Εξαιρ.: περιπτώσεις χαρακτηρισµένες ως χρόνιες ή µε αναφερόµενη διάρκεια µεγαλύτερη των 4 εβδοµάδων 
(περισσότερες από 28 ηµέρες) από την έναρξή τους (I25.8) 

I24.1 Μετεµφραγµατικό σύνδροµο 

Σύνδροµο Dressler 
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I24.8 Άλλες µορφές οξείας ισχαιµικής  καρδιοπάθειας 

Στεφανιαία  ανεπάρκεια 

I24.9 Οξεία ισχαιµική καρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: χρόνια ισχαιµική καρδιοπάθεια ΜΚΑ (I25.9) 

I25.- Χρόνια ισχαιµική καρδιοπάθεια 

Εξαιρ.: καρδιαγγειακή νόσος ΜΚΑ (I51.6) 

I25.0 Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος 

I25.1- Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια 

Στεφανιαία(ς) (αρτηρίας): 

• αθήρωµα 

• αθηροσκλήρωση 

• νόσος 

• απόφραξη 

• σκλήρυνση 

• στένωση 

   I25.10 Χωρίς αιµοδυναµικά σηµαντικές στενώσεις 

I25.11 Νόσος ενός αγγείου 

I25.12 Νόσος δύο αγγείων I25.13

 Νόσος τριών  αγγείων 

I25.14 Στένωση της αριστερής κύριας στεφανιαίας αρτηρίας [αριστερού στελέχους]  

I25.15 Με στενωµένα τα αγγεία της αορτοστεφανιαίας παράκαµψης [by-pass] 

I25.16 Με στενωµένες ενδοαγγειακές προθέσεις [stent] 

I25.19 Μη καθορισµένη 

I25.2- Παλαιό έµφραγµα του µυοκαρδίου 

Έµφραγµα του µυοκαρδίου επουλωθέν 

Παλαιό έµφραγµα του µυοκαρδίου, που διαγνώστηκε µε ΗΚΓ ή άλλη ειδική εξέταση, αλλά επί του 

παρόντος δεν παρουσιάζει συµπτώµατα 

   I25.20     Από (>) 29 ηµερών έως (<) 4 

µηνών 

   I25.21     Από (>) 4 µηνών έως (<) ενός έτους     

   I25.22     Άνω (>) του ενός έτους 

I25.29 Μη καθορισµένο 

I25.3 Ανεύρυσµα της καρδιάς (τοιχωµατικό) 

Ανεύρυσµα των κοιλιών της καρδιάς 

I25.4 Ανεύρυσµα στεφανιαίας αρτηρίας 

Στεφανιαίο αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, επίκτητο 

Εξαιρ.: συγγενές ανεύρυσµα στεφανιαίας αρτηρίας (Q24.5) 

I25.5 Ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια 

I25.6 Σιωπηρή ισχαιµία του µυοκαρδίου 

I25.8 Άλλες µορφές χρόνιας ισχαιµικής καρδιοπάθειας 

Οποιαδήποτε κατάσταση στις κατηγορίες I21.-I22 και I24.- που χαρακτηρίζεται ως χρόνια ή µε 

αναφερόµενη διάρκεια µεγαλύτερη των 4 εβδοµάδων (περισσότερες από 28 ηµέρες) από την έναρξή της. 

I25.9 Χρόνια ισχαιµική καρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

Ισχαιµική καρδιοπάθεια (χρόνια) ΜΚΑ 
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Πνευµονική καρδιοπάθεια και νοσήµατα της πνευµονικής 

κυκλοφορίας 
 

(I26-I28) 

I26.- Πνευµονική εµβολή 

Περιλαµβ.:  πνευµονικό έµφρακτο 

µετεγχειρητική πνευµονική εµβολή 

πνευµονικής (αρτηρίας) (φλέβας): 

• θροµβοεµβολή 

• θρόµβωση 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O88.-) 

I26.0 Πνευµονική εµβολή µε αναφερόµενη οξεία πνευµονική καρδιά 

Οξεία πνευµονική καρδιά ΜΚΑ 

Κεραυνοβόλος πνευµονική εµβολή 

Μαζική πνευµονική εµβολή 

I26.9 Πνευµονική εµβολή χωρίς αναφερόµενη οξεία πνευµονική καρδιά 

Πνευµονική εµβολή ΜΚΑ 

Μη µαζική πνευµονική εµβολή 

I27.- Άλλες πνευµονικές καρδιοπάθειες 

I27.0 Πρωτοπαθής πνευµονική υπέρταση 

I27.1 Κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια 

I27.2- Άλλη καθορισµένη δευτεροπαθής πνευµονική υπέρταση 

I27.20 Πνευµονική υπέρταση σε χρόνια θροµβοεµβολική νόσο 

I27.28 Άλλη καθορισµένη δευτεροπαθής πνευµονική υπέρταση 

Για τον προσδιορισµό της αιτίας, χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό. 

I27.8 Άλλες καθορισµένες πνευµονικές καρδιοπάθειες 

Εξαιρ.: έλλειµµα Eisenmenger (Q21.88) 

I27.9 Πνευµονική καρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

Χρόνια καρδιοπνευµονική νόσος 

Πνευµονική καρδιά (χρόνια) ΜΚΑ 

I28.- Άλλα νοσήµατα των πνευµονικών αγγείων 

I28.0 Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο των πνευµονικών αγγείων 

I28.1 Ανεύρυσµα της πνευµονικής αρτηρίας 

I28.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των πνευµονικών αγγείων 

Ρήξη 

Στένωση πνευµονικών αγγείων 

Ρίκνωση 

I28.9 Νόσηµα των πνευµονικών αγγείων, µη καθορισµένο 
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Άλλες µορφές καρδιοπάθειας 

 

(I30-I52) 

I30.- Οξεία περικαρδίτιδα 

Περιλαµβ.:  οξεία περικαρδιακή συλλογή 

Εξαιρ.: ρευµατική περικαρδίτιδα (οξεία) (I01.0) 

I30.0 Οξεία  µη ειδική ιδιοπαθής περικαρδίτιδα 

I30.1 Λοιµώδης περικαρδίτιδα 

Περικαρδίτιδα: 

• πυώδης 

• πνευµονιοκοκκική 

• σταφυλοκοκκική 

• στρεπτοκοκκική 

• ιογενής 

Πυοπερικαρδίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις 

κατηγορίες (B95-B98). 

I30.8 Άλλες µορφές οξείας περικαρδίτιδας 

I30.9 Οξεία περικαρδίτιδα, µη καθορισµένη 

I31.- Άλλα νοσήµατα του περικαρδίου 
Εξαιρ.: οξείες επιπλοκές µετά από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου (I23.-) 

καθορισµένο ως ρευµατικό (I09.2) 

σύνδροµο µετα από καρδιοτοµή (I97.0) 

τραυµατικής αιτιολογίας (S26.-) 

I31.0 Χρόνια συµφυτική περικαρδίτιδα 

Accretio cordis 

Συµφυτική µεσοθωρακιο-περικαρδίτιδα 

Συµφύσεις του περικαρδίου 

I31.1 Χρόνια συµπιεστική περικαρδίτιδα 

Concretio cordis 

Περικαρδιακή αποτιτάνωση 

I31.2 Αιµοπερικάρδιο, που δεν ταξινοµείται αλλού 

I31.3 Περικαρδιακή συλλογή (µη φλεγµονώδης) 

Χυλοπερικάρδιο 

I31.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του περικαρδίου 

Επικαρδιακές πλάκες 

Εστιακές περικαρδιακές συµφύσεις 

I31.9 Νόσηµα του περικαρδίου, µη καθορισµένο 

Καρδιακός επιπωµατισµός 

Περικαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 

I32.-* Περικαρδίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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I32.0* Περικαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περικαρδίτιδα: 

• γονοκοκκική (A54.8+) 

• µηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+) 

• συφιλιδική (A52.0+) 

• φυµατιώδης (A18.8+) 

I32.1* Περικαρδίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I32.8* Περικαρδίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περικαρδίτιδα (σε): 

• χρόνια πολυαρθρίτιδα (Μ05.3-+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

• ουραιµία (N18.-+) 

I33.- Οξεία και υποξεία ενδοκαρδίτιδα 

Εξαιρ.: οξεία ρευµατική ενδοκαρδίτιδα (I01.1) 

ενδοκαρδίτιδα ΜΚΑ (I38) 

I33.0 Οξεία και υποξεία λοιµώδης ενδοκαρδίτιδα 

Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία): 

• λανθάνουσα 

• ελκωτική 

Ενδοκαρδίτιδα (οξεία) (υποξεία): 

• βακτηριακή 

• λοιµώδης ΜΚΑ 

• κακοήθης 

• σηπτική 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

I33.9 Οξεία ενδοκαρδίτιδα, µη καθορισµένη 

Ενδοκαρδίτιδα 

Μυοενδοκαρδίτιδα                                                  οξεία ή υποξεία 

Περιενδοκαρδίτιδα 

I34.- Μη ρευµατικές διαταραχές της µιτροειδούς βαλβίδας 

Εξαιρ.: καθορισµένες ως συγγενείς (Q23.2, Q23.3) 

καθορισµένες ως ρευµατικής αιτιολογίας (I05.-) 

µιτροειδούς βαλβίδας: 

• ανεπάρκεια (I05.8) 

• νόσηµα (I05.9) 

• στένωση (I05.0) 

µη καθορισµένης αιτιολογίας, αλλά µε αναφερόµενη (α): 

• νοσήµατα της αορτικής βαλβίδας (I08.0) 

• στένωση ή απόφραξη της µιτροειδούς βαλβίδας (I05.0) 

I34.0 Ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας 

Μιτροειδούς βαλβίδας: 

• ανεπάρκεια                                                        ΜΚΑ ή καθορισµένης αιτιολογίας, εκτός της ρευµατικής 

• παλινδρόµηση 

I34.1 Πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδας 

Σύνδροµο χαλαρής [floppy] µιτροειδούς βαλβίδας 

Εξαιρ.: σύνδροµο Marfan (Q87.4) 

I34.2 Μη ρευµατική στένωση µιτροειδούς βαλβίδας 

I34.8- Άλλες µη ρευµατικές διαταραχές της µιτροειδούς βαλβίδας 

   I34.80 Μη ρευµατική στένωση µιτροειδούς βαλβίδας µε ανεπάρκεια αυτής 
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I34.88 Άλλες µη ρευµατικές διαταραχές της µιτροειδούς βαλβίδας 

I34.9 Μη ρευµατική διαταραχή της µιτροειδούς βαλβίδας, µη καθορισµένη 

I35.- Μη ρευµατικές διαταραχές της αορτικής βαλβίδας 

Εξαιρ.: καθορισµένη ως συγγενής (Q23.0, Q23.1) 

καθορισµένη ως ρευµατικής αιτιολογίας (I06.-) 

υπερτροφική υπαορτική στένωση (I42.1) 

µη καθορισµένης αιτιολογίας αλλά µε στοιχεία νοσηµάτων της µιτροειδούς βαλβίδας (I08.0) 

I35.0 Στένωση αορτικής βαλβίδας 

I35.1 Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας 

Αορτικής βαλβίδας: 

• ανεπάρκεια ΜΚΑ ή καθορισµένης αιτιολογίας, εκτός της ρευµατικής 

• παλινδρόµηση 

I35.2 Στένωση της αορτικής βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

I35.8 Άλλες διαταραχές της αορτικής βαλβίδας 

I35.9 ∆ιαταραχή της αορτικής βαλβίδας, µη καθορισµένη 

I36.- Μη ρευµατικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας 

Εξαιρ.: καθορισµένες ως συγγενείς (Q22.4, Q22.8, Q22.9) 

καθορισµένες ως ρευµατικής αιτιολογίας (I07.- ) 

περιπτώσεις µη καθορισµένης αιτιολογίας (I07.-) 

I36.0 Μη ρευµατική στένωση τριγλώχινας βαλβίδας 

I36.1 Μη ρευµατική ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας 

Τριγλώχινας βαλβίδας: 

• ανεπάρκεια καθορισµένης αιτιολογίας, εκτός της ρευµατικής 

• παλινδρόµηση 

I36.2 Μη ρευµατική στένωση τριγλώχινας βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

I36.8 Άλλες µη ρευµατικές διαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας 

I36.9 Μη ρευµατική διαταραχή της τριγλώχινας βαλβίδας, µη καθορισµένη 

I37.- Νοσήµατα της πνευµονικής βαλβίδας 

Εξαιρ.: καθορισµένα ως συγγενή (Q22.1, Q22.2, Q22.3) 

καθορισµένα ως ρευµατικής αιτιολογίας (I09.8) 
 

I37.0 Στένωση πνευµονικής βαλβίδας  

I37.1 Ανεπάρκεια πνευµονικής βαλβίδας  

 Πνευµονικής βαλβίδας: 

• ανεπάρκεια 

• παλινδρόµηση 

 
ΜΚΑ ή καθορισµένης αιτιολογίας, εκτός της 

ρευµατικής 

I37.2 Στένωση πνευµονικής βαλβίδας µε ανεπάρκεια 

I37.8 Άλλες διαταραχές της πνευµονικής βαλβίδας 

I37.9 ∆ιαταραχή πνευµονικής βαλβίδας, µη καθορισµένη 
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Ενδοκαρδίτιδα, µε προσβολή µη καθορισµένης βαλβίδας 

Περιλαµβ.:   Ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 
Βαλβιδική: 

• ανεπάρκεια 

 
µη καθορισµένης βαλβίδας 

 
ΜΚΑ ή 

καθορισµένης 

αιτιολογίας 

• στένωση  εκτός 

ρευµατικής ή 

συγγενούς 
Βαλβιδίτιδα (χρόνια)   

Εξαιρ.: συγγενής ανεπάρκεια καρδιακής βαλβίδας, βαλβίδα µη καθορισµένη (Q24.8) 

συγγενής στένωση καρδιακής βαλβίδας, βαλβίδα µη καθορισµένη (Q24.8) 

χαρακτηρισµένη ως ρευµατικής αιτιολογίας (I09.1) 

ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4) 

I39.-* Ενδοκαρδίτιδα και διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων σε νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  συµµετοχή του ενδοκαρδίου σε: 

• καντιντιασική λοίµωξη (B37.6+) 

• χρόνια πολυαρθρίτιδα (Μ05.3+) 

• γονοκοκκική λοίµωξη (A54.8+) 

• µηνιγγιτιδοκοκκική λοίµωξη (A39.5+) 

• σύφιλη (A52.0+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο [ενδοκαρδίτιδα Libman-Sacks] (M32.1+) 

• φυµατίωση (A18.8+) 

• τυφοειδή πυρετό (A01.0+) 

I39.0* ∆ιαταραχές της µιτροειδούς βαλβίδας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.1* ∆ιαταραχές της αορτικής βαλβίδας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.2* ∆ιαταραχές της τριγλώχινας βαλβίδας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.3* ∆ιαταραχές της πνευµονικής βαλβίδας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.4* Πολυβαλβιδοπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I39.8* Ενδοκαρδίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού, µη καθορισµένη βαλβίδα 

I40.- Οξεία µυοκαρδίτιδα 

I40.0 Λοιµώδης µυοκαρδίτιδα 

Σηπτική  µυοκαρδίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις 

κατηγορίες (B95-B98). 

I40.1 Μεµονωµένη µυοκαρδίτιδα 

I40.8 Άλλη οξεία µυοκαρδίτιδα 

I40.9 Οξεία µυοκαρδίτιδα, µη καθορισµένη 

I41.-* Μυοκαρδίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I41.0* Μυοκαρδίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοκαρδίτιδα: 

• διφθεριτική (A36.8+) 

• γονοκοκκική (A54.8+) 

• µηνιγγιτιδοκοκκική (A39.5+) 

• συφιλιδική (A52.0+) 

• φυµατιώδης (A18.8+) 

I41.1* Μυοκαρδίτιδα σε ιογενή νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοκαρδίτιδα από ιό της γρίππης (οξεία) (J09+, J10.8+, J11.8+) 

Μυοκαρδίτιδα από ιό της παρωτίτιδας (B26.8+) 

I38 
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I41.2* Μυοκαρδίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοκαρδίτιδα σε: 

• νόσο του Chagas (οξεία) (B57.0+) 

• νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+) 

• τοξοπλάσµωση (B58.8+) 

I41.8* Μυοκαρδίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοκαρδίτιδα σε χρόνια πολυαρθρίτιδα (Μ05.3-+) 

Μυοκαρδίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+) 

I42.- Μυοκαρδιοπάθειες 

Εξαιρ.: ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια (I25.5) 

µυοκαρδιοπάθεια ως επιπλοκή σε: 

• κύηση (O99.4) 

• λοχεία (O90.3) 

I42.0 ∆ιατατική µυοκαρδιοπάθεια 

Συµφορητική µυοκαρδιοπάθεια 

I42.1 Υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια 

Υπερτροφική υπαορτική στένωση 

I42.2 Άλλες µορφές υπερτροφικής µυοκαρδιοπάθειας 

Υπερτροφική µη αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια 

I42.3 Ηωσινοφιλική ενδοµυοκαρδιακή νόσος 

Ενδοκαρδίτιδα του Löffler [ινοπλαστική ενδοκαρδίτιδα µε ηωσινοφιλία] 

Ενδοµυοκαρδιακή (τροπική) ίνωση 

I42.4 Ενδοκαρδιακή ινοελάστωση 

Συγγενής  µυοκαρδιοπάθεια 

I42.5 Άλλες µορφές περιοριστικής µυοκαρδιοπάθειας 

Συµπιεστική µυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ 

I42.6 Αλκοολική µυοκαρδιοπάθεια 

I42.7 Μυοκαρδιοπάθεια από φάρµακα και άλλους εξωγενείς παράγοντες 

Για τον προσδιορισµό του αιτιολογικού παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

I42.8- Άλλες µυοκαρδιοπάθειες 

   I42.80 Αρρυθµιογόνος µυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας [ARVCM]   

   I42.88 Άλλες µυοκαρδιοπάθειες 

I42.9 Μυοκαρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

Μυοκαρδιοπάθεια (πρωτοπαθής) (δευτεροπαθής) ΜΚΑ 

I43.-* Mυοκαρδιοπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I43.0* Μυοκαρδιοπάθεια σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μυοκαρδιοπάθεια στη διφθερίτιδα (A36.8+) 

I43.1* Μυοκαρδιοπάθεια σε µεταβολικά νοσήµατα 

Καρδιακή αµυλοείδωση (E85.-+) 

I43.2* Μυοκαρδιοπάθεια σε διατροφικά νοσήµατα 

∆ιατροφική µυοκαρδιοπάθεια ΜΚΑ (E63.9+) 

I43.8* Μυοκαρδιοπάθεια σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ουρικοί τόφοι της καρδιάς (M10.0+) 

Θυρεοτοξική καρδιοπάθεια (E05.9+) 

I44.- Κολποκοιλιακός αποκλεισµός και αποκλεισµός αριστερού σκέλους 
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I44.0 Κολποκοιλιακός αποκλεισµός, πρώτου βαθµού 

I44.1 Κολποκοιλιακός αποκλεισµός, δεύτερου βαθµού 

Κολποκοιλιακός αποκλεισµός, δεύτερου βαθµού, τύπου Ι και ΙΙ 

Αποκλεισµός δεύτερου βαθµού, τύπου Ι και ΙΙ 

Αποκλεισµός Möbitz, τύπου Ι και ΙΙ 

Αποκλεισµός Wenckebach 

I44.2 Κολποκοιλιακός αποκλεισµός, τρίτου βαθµού [πλήρης] 

Αποκλεισµός τρίτου βαθµού 

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισµός 

Πλήρης καρδιακός αποκλεισµός ΜΚΑ 

I44.3 Άλλος και µη καθορισµένος κολποκοιλιακός αποκλεισµός 

Κολποκοιλιακός αποκλεισµός ΜΚΑ 

I44.4 Αριστερός πρόσθιος δεσµιδικός αποκλεισµός 

Αριστερός πρόσθιος ηµιαποκλεισµός 

I44.5 Αριστερός οπίσθιος δεσµιδικός αποκλεισµός 

Αριστερός οπίσθιος ηµιαποκλεισµός 

I44.6 Άλλος και µη καθορισµένος δεσµιδικός αποκλεισµός 

Αριστερός ηµιαποκλεισµός ΜΚΑ 

I44.7 Αποκλεισµός του αριστερού σκέλους, µη καθορισµένος 

I45.- Άλλες διαταραχές της καρδιακής αγωγιµότητας 

I45.0 ∆εξιός δεσµιδικός αποκλεισµός 

I45.1 Άλλος και µη καθορισµένος αποκλεισµός του δεξιού σκέλους 

Αποκλεισµός του δεξιού σκέλους ΜΚΑ 

I45.2 ∆ιδεσµιδικός αποκλεισµός 

I45.3 Τριδεσµιδικός αποκλεισµός 

I45.4 Μη ειδικός ενδοκοιλιακός αποκλεισµός 

Αποκλεισµός σκέλους ΜΚΑ 

I45.5 Άλλος καθορισµένος καρδιακός αποκλεισµός 

Φλεβοκοµβο-κολπικός αποκλεισµός 

Φλεβοκοµβο-ωτικός αποκλεισµός 

Εξαιρ.: καρδιακός αποκλεισµός ΜΚΑ (I45.9) 

I45.6 Σύνδροµο προδιέγερσης 

Ανώµαλη κολποκοιλιακή διέγερση 

Κολποκοιλιακή αγωγιµότητα: 

• παραπληρωµατική 

• επιταχυνόµενη 

• µε προδιέγερση 

Σύνδροµο Lown-Ganong-Levine 

Σύνδροµο   Wolff-Parkinson-White 

I45.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της καρδιακής αγωγιµότητας 

Κολποκοιλιακός διαχωρισµός 

∆ιαχωρισµός εκ παρεµβολής 

Σύνδροµο µακρού QT 

Εξαιρ.: παράταση του διαστήµατος QT (R94.3) 

I45.9 ∆ιαταραχή της καρδιακής αγωγιµότητας, µη καθορισµένη 

Σύνδροµο Adams-Stokes 

Καρδιακός αποκλεισµός ΜΚΑ 
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I46.- Καρδιακή ανακοπή 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• µαιευτικές επεµβάσεις και πράξεις (O75.4) 

καρδιογενές shock (R57.0) 

I46.0 Καρδιακή ανακοπή µε επιτυχή ανάνηψη 

I46.1 Καρδιακός θάνατος, καθορισµένος ως αιφνίδιος 

Εξαιρ.: αιφνίδιος θάνατος: 

• σε: 

- διαταραχή της αγωγιµότητας (I44-I45) 

- έµφραγµα του µυοκαρδίου (I21-I22) 

• ΜΚΑ (R96.-) 

I46.9 Καρδιακή ανακοπή, µη καθορισµένη 

I47.- Παροξυσµική ταχυκαρδία 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• µαιευτικές επεµβάσεις και πράξεις (O75.4) 

ταχυκαρδία 

• φλεβοκοµβο-ωτική (R00.0) 

• φλεβοκοµβική (R00.0) 

• ΜΚΑ (R00.0) 

I47.0 Κοιλιακή αρρυθµία επανεισόδου 

I47.1 Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία 

Ταχυκαρδία (παροξυσµική): 

• κολποκοιλιακή 

• επανεισόδου [AVNRT] [AVRT] 

• ΜΚΑ 

• συζευκτική 

• κοµβική 

• κολπική 

I47.2 Κοιλιακή ταχυκαρδία 

I47.9 Παροξυσµική ταχυκαρδία, µη καθορισµένη 

Σύνδροµο Bouveret (-Hoffmann) 

I48.- Κολπική µαρµαρυγή και πτερυγισµός 

I48.0 Κολπική µαρµαρυγή, παροξυσµική 

I48.1 Κολπική µαρµαρυγή, εµµένουσα 

I48.2 Κολπική µαρµαρυγή, µόνιµη [χρόνια] 

I48.3 Κολπικός πτερυγισµός, τυπικός 

Κολπικός πτερυγισµός, τύπου Ι 

I48.4 Κολπικός πτερυγισµός, άτυπος 

Κολπικός πτερυγισµός, τύπου ΙΙ 

I48.9 Κολπική µαρµαρυγή και πτερυγισµός, µη καθορισµένα 
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I49.- Άλλες καρδιακές αρρυθµίες 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• µαιευτικές επεµβάσεις και πράξεις (O75.4) 

βραδυκαρδία: 

• φλεβοκοµβο-κολπική (R00.1) 

• φλεβοκοµβική (R00.1) 

• παρασυµπαθητικοτονική (R00.1) 

• ΜΚΑ (R00.1) 

ανωµαλίες του καρδιακού ρυθµού στο νεογνό (P29.1) 

I49.0 Κοιλιακή µαρµαρυγή και πτερυγισµός 

I49.1 Έκτακτη κολπική συστολή 

Έκτακτες κολπικές συστολές 

I49.2 Έκτακτη συστολή εκ σύζευξης 

I49.3 Έκτακτη κοιλιακή συστολή 

I49.4 Άλλη και µη καθορισµένη έκτακτη συστολή 

Έκτοπες συστολές 

Έκτακτες συστολές ΜΚΑ 

Έκτακτες συστολές (υπερκοιλιακές) 

Εκτακτοσυστολική αρρυθµία 

I49.5 Σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου 

Σύνδροµο ταχυκαρδίας-βραδυκαρδίας 

Σύνδροµο φλεβοκόµβου 

I49.8 Άλλες καθορισµένες καρδιακές αρρυθµίες 

Έκτοπος ρυθµός 

Κοµβικός ρυθµός 

Ρυθµός εκ του στεφανιαίου κόλπου 

I49.9 Καρδιακή αρρυθµία, µη καθορισµένη 

Αρρυθµία (καρδιακή) ΜΚΑ 

I50.- Καρδιακή ανεπάρκεια 
Για τον προσδιορισµό της περίπτωσης υπερτασικής καρδιοπάθειας χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο 

κωδικό από τις κατηγορίες I11.- ή I13.- 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• µαιευτικές επεµβάσεις και πράξεις (O75.4) 

νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια (P29.0) 

µετά από καρδιοχειρουργική επέµβαση, ή εξαιτίας καρδιακής πρόθεσης (I97.1) 

I50.0- ∆εξιά καρδιακή ανεπάρκεια 

Για τον προσδιορισµό εκδηλώσεων από άλλα όργανα (γαστρεντερικό σωλήνα, ήπαρ) ή πνευµονικής 

καρδίας, αν απαιτείται, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

   I50.00 Πρωτοπαθής δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 

I50.01 ∆ευτεροπαθής δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 

Ολική καρδιακή ανεπάρκεια 

∆εξιά καρδιακή ανεπάρκεια ως συνέπεια αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας 

∆εξιά καρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό του σταδίου της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό από τους Ι50.1. 
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I50.1- Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια 

Καρδιακό άσθµα 

∆ιαστολική καρδιακή ανεπάρκεια 

Ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας 

Πνευµονικό οίδηµα (οξύ) µε αναφορά µιας µη καθορισµένης καρδιοπάθειας ή µιας καρδιακής ανεπάρκειας 

   I50.11 Ασυµπτωµατική 

NYHA-Στάδιο I 

   I50.12 Με συµπτώµατα στην έντονη κόπωση 

NYHA-Στάδιο IΙ 

   I50.13 Με συµπτώµατα στην ήπια κόπωση 

NYHA-Στάδιο IΙΙ 

   I50.14 Με συµπτώµατα στην ηρεµία 

NYHA-Στάδιο IV 

   I50.19 Μη καθορισµένη 

I50.9 Καρδιακή ανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

Καρδιακή ή µυοκαρδιακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

I51.- Επιπλοκές µιας καρδιοπάθειας και ασαφώς καθορισµένη καρδιοπάθεια 
Για τον προσδιορισµό υπερτασικής καρδιοπάθειας, σε καταστάσεις που κωδικοποιούνται µε τους 

κωδικούς Ι51.4-I51.9, χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από τις κατηγορίες I11.- ή I13.-. 

Εξαιρ.: οι χαρακτηρισµένες ως ρευµατικές (I00-I09) 

επιπλοκές µετά από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου (I23.-) 

I51.0 Έλλειµµα του καρδιακού διαφράγµατος, επίκτητο 

Επίκτητο διαφραγµατικό έλλειµµα (παλαιό): 

• κοιλιακό 

• στο ωτίο 

• κολπικό 

I51.1 Ρήξη των τενοντίων χορδών, που δεν ταξινοµείται αλλού 

I51.2 Ρήξη θηλοειδούς µυός, που δεν ταξινοµείται αλλού 

I51.3 Ενδοκαρδιακή θρόµβωση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Θρόµβος (παλαιός): 

• στην κοιλία 

• στο ωτίο 

• στην κορυφή 

• στον κόλπο 

I51.4 Μυοκαρδίτιδα, µη καθορισµένη 

Μυοκαρδιακή ίνωση 

Μυοκαρδίτιδα: 

• χρόνια (διάµεση) 

• ΜΚΑ 

I51.5 Μυοκαρδιακή εκφύλιση 

Εκφύλιση της καρδιάς ή του µυοκαρδίου: 

• λιπώδης 

• γεροντική 

Μυοκαρδιοπάθεια 

I51.6 Καρδιαγγειακή νόσος, µη καθορισµένη 

Καρδιαγγειακό επεισόδιο ΜΚΑ 

Εξαιρ.: καρδιαγγειακή νόσος, καθορισµένη ως αθηροσκληρωτική (I25.0) 
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I51.7 Καρδιοµεγαλία 

Καρδιακή: 

• διάταση 

• υπερτροφία 

Κοιλιακή διάταση 

I51.8 Άλλες ασαφώς καθορισµένες καρδιοπάθειες 

Καρδίτιδα (οξεία) (χρόνια) 

Πανκαρδίτιδα (οξεία) (χρόνια) 

I51.9 Καρδιοπάθεια, µη καθορισµένη 

I52.-* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: καρδιαγγειακές διαταραχές ΜΚΑ σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού (I98.-*) 

I52.0* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Μηνιγγιτιδοκοκκική καρδίτιδα που δεν ταξινοµείται αλλού (A39.5+) 

I52.1* Άλλες καρδιακές διαταραχές σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Πνευµονική καρδιοπάθεια σε σχιστοσωµίαση (B65.-+) 

I52.8* Άλλες καρδιοπάθειες σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Καρδίτιδα σε χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.3-+) 

 

 

 

 
 

Νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων 
 

(I60-I69) 

Περιλαµβ.:  περιπτώσεις µε αναφερόµενη υπέρταση (καταστάσεις που κωδικοποιούνται µε τους κωδικούς I10 και I15.-) 

Για τον προσδιορισµό ύπαρξης υπέρτασης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.:        τραυµατική ενδοκρανιακή αιµορραγία (S06.-) 

αγγειακή άνοια (F01.-) 

παροδικά εγκεφαλικά ισχαιµικά επεισόδια και συγγενή σύνδροµα (G45.-) 

I60.-     Υπαραχνοειδής αιµορραγία 
Για τον προσδιορισµό της αιτίας της υπαραχνοειδούς αιµορραγίας χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κώδικο 

από τις κατηγορίες I67.0-I67.1 ή Q28.0-Q28.3. 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις υπαραχνοειδούς αιµορραγίας (I69.0) 

I60.0      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από το στέλεχος της καρωτίδας ή τον καρωτιδικό διχασµό 

I60.1      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από τη µέση εγκεφαλική αρτηρία 

I60.2     Υπαραχνοειδής αιµορραγία από την πρόσθια αναστοµωτική αρτηρία 

I60.3    Υπαραχνοειδής αιµορραγία από την οπίσθια αναστοµωτική αρτηρία 

I60.4      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από τη βασική αρτηρία 

I60.5      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από τη σπονδυλική αρτηρία 

I60.6      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από άλλες ενδοκρανιακές αρτηρίες 

Συµµετοχή πολλαπλών ενδοκρανιακών αρτηριών 

I60.7      Υπαραχνοειδής αιµορραγία από µη καθορισµένη ενδοκρανιακή αρτηρία 

Υπαραχνοειδής αιµορραγία από αναστοµωτική αρτηρία ΜΚΑ 

Υπαραχνοειδής αιµορραγία από εγκεφαλική αρτηρία, µη καθορισµένη 

I60.8      Άλλη υπαραχνοειδής αιµορραγία 

Μηνιγγική αιµορραγία 
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I60.9 Υπαραχνοειδής αιµορραγία, µη καθορισµένη 

I61.- Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 
Για τον προσδιορισµό της αιτίας της ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας, χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο 

κώδικο από τις κατηγορίες I67.0-I67.1 ή Q28.0-Q28.3. 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας (I69.1) 

I61.0 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, υποφλοιώδης 

Εν τω βάθει ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 

I61.1 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, φλοιώδης 

Επιπολής ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 

Αιµορραγία εγκεφαλικού λοβού 

I61.2 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, µη καθορισµένη 

I61.3 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία εγκεφαλικού στελέχους 

I61.4 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία παρεγκεφαλίδας 

I61.5 Ενδοεγκεφαλική ενδοκοιλιακή αιµορραγία 

I61.6 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία σε πολλαπλές εντοπίσεις 

I61.8 Άλλη ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 

I61.9 Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία, µη καθορισµένη 

I62.- Άλλη µη τραυµατική ενδοκρανιακή αιµορραγία 
Για τον προσδιορισµό της αιτίας της ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κώδικο 

από τους I67.0-I67.1 ή τους Q28.0-Q28.3. 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας (I69.2) 

I62.0- Υποσκληρίδια αιµορραγία (µη τραυµατική) 

   I62.00 Οξεία     

   I62.01 Υποξεία     

   I62.02 Χρόνια 

I62.09 Μη καθορισµένη 

I62.1 Μη τραυµατική επισκληρίδια αιµορραγία 

Μη τραυµατική εξωσκληρίδια αιµορραγία 

I62.9 Ενδοκρανιακή αιµορραγία (µη τραυµατική), µη καθορισµένη 

I63.- Εγκεφαλικό έµφρακτο 

Περιλαµβ.:   απόφραξη και στένωση εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αρτηριών, που καταλήγουν σε 

εγκεφαλικό έµφρακτο 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις εγκεφαλικού έµφρακτου (I69.3) 

I63.0 Εγκεφαλικό έµφρακτο από θρόµβωση των προεγκεφαλικών αρτηριών 

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία 

I63.1 Εγκεφαλικό έµφρακτο από εµβολή των προεγκεφαλικών αρτηριών 

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία 

I63.2 Εγκεφαλικό έµφρακτο από µη καθορισµένη απόφραξη ή στένωση των 

προεγκεφαλικών αρτηριών 

Βασική, καρωτιδική και σπονδυλική αρτηρία 

I63.3 Εγκεφαλικό έµφρακτο από θρόµβωση των εγκεφαλικών αρτηριών 

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες 

I63.4 Εγκεφαλικό έµφρακτο από εµβολή των εγκεφαλικών αρτηριών 

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες 
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I63.5 Εγκεφαλικό έµφρακτο από µη καθορισµένη απόφραξη ή στένωση των εγκεφαλικών 

αρτηριών 

Μέση εγκεφαλική, πρόσθια εγκεφαλική, οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες 

I63.6 Εγκεφαλικό έµφρακτο από εγκεφαλική φλεβική θρόµβωση, µη πυώδη 

I63.8 Άλλο εγκεφαλικό έµφρακτο 

I63.9 Εγκεφαλικό έµφρακτο, µη καθορισµένο 

I64 Εγκεφαλικό επεισόδιο, µη καθορισµένο ως αιµορραγικό ή ισχαιµικό 

Περιλαµβ.:  Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΜΚΑ 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου (I69.4) 

I65.- Απόφραξη και στένωση των προεγκεφαλικών αρτηριών, που δεν 

καταλήγει σε εγκεφαλικό έµφρακτο 

Περιλαµβ.:  εµβολή της βασικής, καρωτίδας, ή σπονδυλικής 

απόφραξη (ολική) (µερική) αρτηρίας, που δεν καταλήγει 

στένωση σε εγκεφαλικό έµφρακτο 

θρόµβωση 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έµφρακτο (I63.- ) 

I65.0 Απόφραξη και στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας  

I65.1 Απόφραξη και στένωση της βασικής αρτηρίας 

I65.2 Απόφραξη και στένωση της καρωτίδας 

I65.3 Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αµφοτερόπλευρων προεγκεφαλικών αρτηριών 

I65.8 Απόφραξη και στένωση άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών 

I65.9 Απόφραξη και στένωση µίας µη καθορισµένης προεγκεφαλικής αρτηρίας 

Προεγκεφαλική αρτηρία ΜΚΑ 

I66.- Απόφραξη και στένωση των εγκεφαλικών αρτηριών, που δεν καταλήγει 

σε εγκεφαλικό έµφρακτο 

Περιλαµβ.:  εµβολή της µέσης, πρόσθιας και οπίσθιας εγκεφαλικής 

απόφραξη (ολική) (µερική) αρτηρίας και των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών, 

στένωση που δεν καταλήγει σε εγκεφαλικό έµφρακτο 

θρόµβωση 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που προκαλούν εγκεφαλικό έµφρακτο (I63.-) 

I66.0 Απόφραξη και στένωση της µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 

I66.1 Απόφραξη και στένωση της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 

I66.2 Απόφραξη και στένωση της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 

I66.3 Απόφραξη και στένωση των παρεγκεφαλιδικών αρτηριών 

I66.4 Απόφραξη και στένωση πολλαπλών και αµφοτερόπλευρων εγκεφαλικών αρτηριών 

I66.8 Απόφραξη και στένωση άλλων εγκεφαλικών αρτηριών 

Απόφραξη και στένωση των διατιτραινουσών αρτηριών 

I66.9 Απόφραξη και στένωση µη καθορισµένων εγκεφαλικών αρτηριών 

I67.- Άλλα νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις των καταχωρηµένων καταστάσεων (I69.8) 

I67.0 ∆ιαχωρισµός εγκεφαλικών αρτηριών 

Για την κωδικοποίηση εγκεφαλικής αιµορραγίας χρησιµοποιήστε αρχικά έναν πρόσθετο κωδικό από τις 

κατηγορίες Ι60-Ι62. 

I67.1- Εγκεφαλικό ανεύρυσµα και εγκεφαλικό αρτηριοφλεβικό συρίγγιο 

Για την κωδικοποίηση εγκεφαλικής αιµορραγίας χρησιµοποιήστε αρχικά έναν πρόσθετο κωδικό από τις 

κατηγορίες Ι60-Ι62. 
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   I67.10 Εγκεφαλικό ανεύρυσµα (επίκτητο) 

Εξαιρ.: επίκτητο εγκεφαλικό ανεύρυσµα (Q28.-) 

   I67.11 Εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία (επίκτητη) 

Εξαιρ.: επίκτητο εγκεφαλικό αρτηριοφλεβικό συρίγγιο (Q28.-) 

I67.2 Αθηροσκλήρωση εγκεφαλικών αγγείων 

Αθηρωµάτωση των εγκεφαλικών αρτηριών 

I67.3 Προοδευτική υποφλοιώδης αγγειακή εγκεφαλοπάθεια 

Νόσος του Binswanger 

Εξαιρ.: υποφλοιώδης αγγειακή άνοια (F01.2) 

I67.4 Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια 

I67.5 Νόσος Moyamoya 

I67.6 Μη πυώδης θρόµβωση του ενδοκρανιακού φλεβικού συστήµατος 

Μη πυώδης θρόµβωση: 

• εγκεφαλικής φλέβας 

• ενδοκρανιακού φλεβώδους κόλπου 

Εξαιρ.: ως αιτία εγκεφαλικού εµφράκτου (I63.6) 

I67.7 Εγκεφαλική αρτηρίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

I67.8- Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων 

I67.80! Αγγειόσπασµος σε υπαραχνοειδή αιµορραγία 

   I67.88 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων 

Οξεία εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια ΜΚΑ 

Εγκεφαλική ισχαιµία (χρόνια) 

I67.9 Νόσηµα των εγκεφαλικών αγγείων, µη καθορισµένο 

I68.-* ∆ιαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

I68.0* Εγκεφαλική αγγειοπάθεια της αµυλοείδωσης (E85.-+) 

I68.1* Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Εγκεφαλική αρτηρίτιδα: 

• από λιστέρια (A32.8+) 

• συφιλιδική (A52.0+) 

• φυµατιώδης (A18.8+) 

I68.2* Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εγκεφαλική αρτηρίτιδα σε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

I68.8* Άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

I69.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις των νοσηµάτων των εγκεφαλικών αγγείων 

Σηµειώσεις: Για την κωδικοποίηση διαταραχών που ταξινοµούνται αλλού και αποτελούν δευτεροπαθείς  

καταστάσεις οντοτήτων που ταξινοµούνται πρωτογενώς στους κωδικούς I60-I67.1 ή I67.4-

I67.9, χρησιµοποιείται η ακόλουθη κατηγορία I69 (αντί ενός κωδικού από τους I60-I67). Στις 

"δευτεροπαθείς καταστάσεις" ανήκουν νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται ως 

επακόλουθες ή όψιµες ή καταστάσεις που επιµένουν για ένα έτος ή περισσότερο µετά την 

έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα. 

I69.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µιας υπαραχνοειδούς αιµορραγίας 

I69.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µιας ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας 

I69.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων µη τραυµατικών ενδοκρανιακών αιµορραγιών 

I69.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού εµφράκτου 

I69.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, µη καθορισµένου ως 

αιµορραγικού ή εµφρακτικού 
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I69.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και µη καθορισµένων νοσηµάτων των εγκεφαλικών 

αγγείων 

 

 
 

Νοσήµατα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών 

 

(I70-I79) 

I70.- Αθηροσκλήρωση 

Περιλαµβ.:  αρτηριδιοσκλήρωση 

αρτηριοσκλήρωση 

αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια 

αθήρωµα, αρτηριακό 

εκφύλιση: 

• αρτηριακή 

• αρτηριοαγγειακή 

• αγγειακή 

ενδαρτηρίτιδα παραµορφωτική ή αποφρακτική 

γεροντική: 

• αρτηρίτιδα 

• ενδαρτηρίτιδα 

Εξαιρ.: στεφανιαίων αρτηριών (I25.1-) 

µεσεντερίων αρτηριών (K55.1) 

πνευµονικών αρτηριών (I27.0) 

εγκεφαλικών αρτηριών (I67.2) 

I70.0 Αθηροσκλήρωση της αορτής 

I70.1 Αθηροσκλήρωση της νεφρικής αρτηρίας 

Νεφρός του Goldblatt 

Εξαιρ.: αθηροσκλήρωση των νεφρικών αρτηριδίων (I12.-) 

I70.2- Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων 

Αθηροσκληρωτική γάγγραινα 

Σκλήρυνση (µέσου χιτώνα) του Mönckeberg 

Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια των άκρων 

   I70.20 Άλλη και µη καθορισµένη 

Απόσταση βάδισης 200 µέτρα και άνω 

   I70.21 Λαγονοµηριαίος τύπος µε ισχαιµικό άλγος που προκαλείται από κόπωση 

Απόσταση βάδισης κάτω των 200 µέτρων 

I70.22 Λαγονοµηριαίος τύπος µε άλγος ηρεµίας 

I70.23 Λαγονοµηριαίος τύπος µε εξέλκωση 

I70.24 Λαγονοµηριαίος τύπος µε γάγγραινα   

   I70.25 Ωµοβραχιόνιος τύπος, ανεξαρτήτως σταδίου 

I70.8 Αθηροσκλήρωση άλλων αρτηριών 

I70.9 Γενικευµένη και µη καθορισµένη αθηροσκλήρωση 

I71.- Αορτικό ανεύρυσµα και διαχωρισµός αορτής 

I71.0- ∆ιαχωρισµός της αορτής 

∆ιαχωριστικό ανεύρυσµα αορτής 

   I71.00 ∆ιαχωρισµός αορτής µη καθορισµένης εντόπισης, χωρίς στοιχεία ρήξης 
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I71.01 ∆ιαχωρισµός θωρακικής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.02 ∆ιαχωρισµός κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.03 ∆ιαχωρισµός θωρακικής και κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.04 ∆ιαχωρισµός αορτής µη καθορισµένης εντόπισης, µε ρήξη 

I71.05 ∆ιαχωρισµός θωρακικής αορτής, µε ρήξη 

I71.06 ∆ιαχωρισµός κοιλιακής αορτής, µε ρήξη 

I71.07 ∆ιαχωρισµός θωρακικής και κοιλιακής αορτής, µε ρήξη 

I71.1 Ανεύρυσµα θωρακικής αορτής, µε ρήξη 

I71.2 Ανεύρυσµα θωρακικής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.3 Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής, µε ρήξη 

I71.4 Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.5 Ανεύρυσµα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, µε ρήξη 

I71.6 Ανεύρυσµα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, χωρίς στοιχεία ρήξης 

I71.8 Αορτικό ανεύρυσµα µη καθορισµένης εντόπισης, µε ρήξη 

Ρήξη αορτής ΜΚΑ 

I71.9 Αορτικό ανεύρυσµα µη καθορισµένης εντόπισης, χωρίς στοιχεία ρήξης 

Ανεύρυσµα 

∆ιάταση αορτής 

Υαλοειδής νέκρωση 

I72.- Άλλο ανεύρυσµα και άλλος διαχωρισµός 

Περιλαµβ.:  ανεύρυσµα (κιρσοειδές) (νόθο) (µε ρήξη) 

Εξαιρ.: ανεύρυσµα: 

• αορτής (I71.-) 

• αρτηριοφλεβικό, επίκτητο (I77.0) 

• αρτηριοφλεβικό ΜΚΑ (Q27.3) 

• καρδιακό (I25.3) 

• στεφανιαίαίας αρτηρίας (I25.4) 

• πνευµονικής αρτηρίας (I28.1) 

• αµφιβληστροειδούς (H35.0) 

• εγκεφαλικό (I67.1-) 

συγγενής διαχωρισµός προεγκεφαλικών αρτηριών (Q28.18) 

ανευρυσµατικός κιρσός (I77.0) 

I72.0 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός καρωτίδας 

I72.1 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός αρτηρίας άνω άκρου 

I72.2 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός νεφρικής αρτηρίας 

I72.3 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός λαγόνιας αρτηρίας 

I72.4 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός αρτηρίας κάτω άκρου 

I72.5 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός άλλων προεγκεφαλικών αρτηριών 

Ανεύρυσµα και διαχωρισµός της βασικής αρτηρίας (στέλεχος) 

Εξαιρ.: ανεύρυσµα και διαχωρισµός: 

• καρωτίδας (I72.0) 

• εγκεφαλικής αρτηρίας (I72.6) 

I72.6 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός της σπονδυλικής αρτηρίας 

I72.8 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός άλλων καθορισµένων αρτηριών 

I72.9 Ανεύρυσµα και διαχωρισµός µη καθορισµένης εντόπισης 
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I73.- Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες 

Εξαιρ.: κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

χιονίστρες (χείµετλα) (T69.1) 

βλάβη άκρας χειρός ή άκρου ποδός από διαβροχή (T69.0) 

σπασµός εγκεφαλικής αρτηρίας (G45.9-) 

I73.0 Σύνδροµο Raynaud 

Raynaud: 

• γάγγραινα 

• νόσος 

• φαινόµενο (δευτεροπαθές) 

I73.1 Αποφρακτική θροµβαγγειΐτιδα [νόσος του Buerger] 

I73.8 Άλλες καθορισµένες περιφερικές αγγειοπάθειες 

Ακροπαραισθησία: 

• απλή [τύπος του Schultze] 

• αγγειοκινητική [τύπος του Nothnagel] 

Ακροκυάνωση 

Ερυθροµελαλγία 

Ερυθροκυάνωση 

I73.9 Περιφερική αγγειοπάθεια, µη καθορισµένη 

Περιφερική αρτηριακή αγγειοπάθεια 

Αρτηριακός σπασµός 

∆ιαλείπουσα χωλότητα 

I74.- Αρτηριακή εµβολή και θρόµβωση 

Περιλαµβ.:  έµφρακτο: 

• εµβολικό 

• θροµβωτικό 

απόφραξη: 

• εµβολική 

• θροµβωτική 

Εξαιρ.: εµβολή και θρόµβωση: 

• ως επιπλοκή σε: 

- αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07,O08.2) 

- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O88.- ) 

• βασικής αρτηρίας (I63.0-I63.2, I65.1) 

• καρωτίδας (I63.0-I63.2, I65.2) 

• σπονδυλικής αρτηρίας (I63.0-I63.2, I65.0) 

• προεγκεφαλικών αρτηριών (I63.0-I63.2, I65.9) 

• εγκεφαλικών αρτηριών (I63.3-I63.5, I66.9) 

• στεφανιαίων αρτηριών (I21-I25) 

• µεσεντερίου (K55.0) 

• νεφρικών αρτηριών (N28.0) 

• πνευµονικών αρτηριών (I26.-) 

• αµφιβληστροειδούς (H34.-) 

I74.0 Εµβολή και θρόµβωση της κοιλιακής αορτής 

Σύνδροµο του διχασµού της αορτής [σύνδροµο Leriche] 

I74.1 Εµβολή και θρόµβωση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της αορτής 

I74.2 Εµβολή και θρόµβωση αρτηριών των άνω άκρων 

I74.3 Εµβολή και θρόµβωση αρτηριών των κάτω άκρων 

I74.4 Εµβολή και θρόµβωση αρτηριών των άκρων, µη καθορισµένη 

Περιφερική αρτηριακή εµβολή 
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I74.5 Εµβολή και θρόµβωση λαγόνιας αρτηρίας 

I74.8 Εµβολή και θρόµβωση άλλων αρτηριών 

I74.9 Εµβολή και θρόµβωση µη καθορισµένης αρτηρίας 

I77.- Άλλες διαταραχές των αρτηριών και αρτηριδίων 

Εξαιρ.: πνευµονικής αρτηρίας (I28.-) 

αγγειΐτιδα από υπερευαισθησία (M31.0) 

νόσοι του κολλαγόνου (αγγειακές) (M30-M36) 

I77.0 Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο, επίκτητο 

Αρτηριοφλεβικό ανεύρυσµα, επίκτητο 

Ανευρυσµατικός κιρσός 

Εξαιρ.: αρτηριοφλεβικό ανεύρυσµα ΜΚΑ (Q27.3) 

στεφανιαίας αρτηρίας (I25.4) 

τραυµατικό -βλέπε τραυµατισµό των αιµοφόρων αγγείων ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος. 

εγκεφαλικό (I67.1-) 

I77.1 Στένωση αρτηρίας 

I77.2 Ρήξη αρτηρίας 

Αρτηριακό συρίγγιο 

Εξαιρ.: τραυµατική ρήξη αρτηρίας - βλέπε τραυµατισµό αιµοφόρων αγγείων ανάλογα µε την περιοχή 

του σώµατος 

I77.3 Αρτηριακή ινοµυώδης δυσπλασία 

I77.4 Σύνδροµο συµπίεσης κοιλιακής αρτηρίας 

I77.5 Αρτηριακή νέκρωση 

I77.6 Αρτηρίτιδα, µη καθορισµένη 

Αορτίτιδα ΜΚΑ 

Ενδαρτηρίτιδα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αρτηρίτιδα ή ενδαρτηρίτιδα: 

• αορτικού τόξου [Takayasu] (M31.4) 

• παραµορφωτική (I70.-) 

• στεφανιαία (I25.8) 

• αποφρακτική (I70.-) 

• γιγαντοκυτταρική (M31.5-M31.6) 

• γεροντική (I70.-) 

• εγκεφαλική, που δεν ταξινοµείται αλλού (I67.7) 

I77.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των αρτηριών και αρτηριδίων 

∆ιάβρωση αρτηρίας 

Έλκος 

I77.9 Νόσηµα των αρτηριών και αρτηριδίων, µη καθορισµένο 

I78.- Νοσήµατα των τριχοειδών 

I78.0 Κληρονοµική αιµορραγική τηλεαγγειεκτασία 

Νόσος των Rendu-Osler-Weber 
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I78.1 Σπίλος, µη νεοπλασµατικός 

Σπίλος: 

• αραχνοειδής 

• αστεροειδής 

Nevus araneus [αραχνοειδής σπίλος] 

Εξαιρ.: φλεβική λίµνη (Q82.5) 

οµαλό αιµαγγείωµα [οινόµορφος] (Q82.5) 

σπίλος: 

• τριχοειδικός (Q82.5) 

• µελαγχρωµατικός (D22.-) 

• τριχωτός (D22.-) 

• αγγειακός ΜΚΑ (Q82.5) 

• µυρµηκιώδης (Q82.5) 

σπίλος: 

• κυανός (D22.-) 

• µελανοκυτταρικός (D22.-) 

• ΜΚΑ (D22.-) 

I78.8 Άλλα νοσήµατα των τριχοειδών 

I78.9 Νόσηµα των τριχοειδών, µη καθορισµένο 

I79.-* ∆ιαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

I79.0* Ανεύρυσµα της αορτής σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Συφιλιδικό ανεύρυσµα της αορτής (A52.0+) 

I79.1* Αορτίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Συφιλιδική αορτίτιδα (A52.0+) 

I79.2* Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περιφερική διαβητική αγγειοπάθεια (E10-E14, µε τέταρτο χαρακτήρα το .5+) 

I79.8* Άλλες διαταραχές των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
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Νοσήµατα των φλεβών, των λεµφαγγείων και των λεµφαδένων, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

 

(I80-I89) 

 

 

I80.- Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα 

Περιλαµβ.:  ενδοφλεβίτιδα 

περιφλεβίτιδα 

διαπυητική φλεβίτιδα 

φλεβίτιδα 

Σε περίπτωση νόσου φαρµακευτικής αιτιολογίας, για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε έναν 

πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο ΧΧ. 

Εξαιρ.: φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα: 

• ως επιπλοκή σε: 

- αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.7) 

- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.-, O87.-) 

• ενδοκρανιακή, µη πυώδης (I67.6) 

• ενδοκρανιακή και νωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) 

• νωτιαία, µη πυώδης (G95.1) 

• της πυλαίας φλέβας (K75.1) 

• µεταφλεβιτιδικό σύνδροµο (I87.0-) 

• µεταναστευτική θροµβοφλεβίτιδα (I82.1) 

I80.0 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω 

άκρων 

I80.1 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα της µηριαίας φλέβας 

I80.2- Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω 

άκρων 

   I80.20 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα των πυελικών φλεβών 

I80.28 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει φλεβών κάτω άκρων 

Θρόµβωση των εν τω βάθει φλεβών ΜΚΑ 

I80.3 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων µη καθορισµένη 

Εµβολή ή θρόµβωση αγγείων των κάτω άκρων ΜΚΑ 

I80.8- Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων 

   I80.80 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα επιφανειακών αγγείων άνω άκρων 

Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα: 

• βασιλικής φλέβας 

• κεφαλικής φλέβας 

   I80.81 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα εν τω βάθει αγγείων άνω άκρων 

Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα: 

• µασχαλιαίας φλέβας 

• υποκλείδιας φλέβας 

   I80.88 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων 

I80.9 Θρόµβωση, φλεβίτιδα και θροµβοφλεβίτιδα µη καθορισµένης εντόπισης 

I81 Θρόµβωση πυλαίας φλέβας 

Περιλαµβ.:  απόφραξη πυλαίας φλέβας 

Εξαιρ.: φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας (K75.1) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο IX 
 

Σελίδα 305   

 
 

I82.- Άλλη φλεβική εµβολή και θρόµβωση 

Εξαιρ.: φλεβική εµβολή και θρόµβωση: 

• ως επιπλοκή σε: 

- αποβολή ή έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O08, O08.7) 

- κύηση, τοκετό ή λοχεία (O22.-, O87.-) 

• εγκεφαλικών φλεβών (I63.6, I67.6) 

• ενδοκρανιακή, µη πυώδης (I67.6) 

• ενδοκρανιακή και νωτιαία, σηπτική ή ΜΚΑ (G08) 

• νωτιαία, µη πυώδης (G95.1) 

• στεφανιαίων φλεβών (I21-I25) 

• µεσεντέρια (K55.0) 

• πυλαίας φλέβας (I81) 

• πνευµονικών φλεβών (I26.-) 

• κάτω άκρων (I80.-) 

I82.0 Σύνδροµο Budd-Chiari 

I82.1 Μεταναστευτική θροµβοφλεβίτιδα 

I82.2 Εµβολή και θρόµβωση της κοίλης φλέβας 

I82.3 Εµβολή και θρόµβωση της νεφρικής φλέβας 

I82.8- Εµβολή και θρόµβωση άλλων καθορισµένων φλεβών 

   I82.80 Εµβολή και θρόµβωση σπληνικής φλέβας 

I82.88 Εµβολή και θρόµβωση άλλων καθορισµένων φλεβών 

I82.9 Εµβολή και θρόµβωση µη καθορισµένης φλέβας 

Θρόµβωση (φλέβας) ΜΚΑ 

Εµβολή φλέβας ΜΚΑ 

I83.- Κιρσοί των κάτω άκρων 

Εξαιρ.: • ως επιπλοκή σε: 

- κύηση (O22.0) 

- λοχεία (O87.8) 

I83.0 Κιρσοί των κάτω άκρων µε εξέλκωση 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 µε εξέλκωση ή χαρακτηρισµένη ως εξελκωµένη 

Κιρσώδες έλκος (κάτω άκρου, οποιασδήποτε εντόπισης) 

I83.1 Κιρσοί των κάτω άκρων µε φλεγµονή 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 µε φλεγµονή ή χαρακτηρισµένη ως φλεγµαίνουσα 

∆ερµατίτιδα εκ στάσεως ΜΚΑ 

I83.2 Κιρσοί των κάτω άκρων µε εξέλκωση και φλεγµονή 

Οποιαδήποτε κατάσταση στην κατηγορία I83.9 µε εξέλκωση και φλεγµονή 

I83.9 Κιρσοί των κάτω άκρων χωρίς εξέλκωση ή φλεγµονή 

Φλεβεκτασία κάτω άκρου (οποιασδήποτε περιοχής) 

Κιρσοειδείς σχηµατισµοί ή µη καθορισµένης εντόπισης 

Κιρσώδεις φλέβες 

I85.- Οισοφαγικοί κιρσοί 

I85.0 Οισοφαγικοί κιρσοί µε αιµορραγία 

I85.9 Οισοφαγικοί κιρσοί χωρίς αιµορραγία 

Οισοφαγικοί κιρσοί ΜΚΑ 

I86.- Κιρσοί άλλων εντοπίσεων 

Εξαιρ.: κιρσοί του αµφιβληστροειδούς (H35.0) 

κιρσοί µη καθορισµένης εντόπισης (I83.9) 
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I86.0 Υπογλώσσιοι κιρσοί 

I86.1 Κιρσοί του όσχεου 

Κιρσοκήλη 

I86.2 Πυελικοί κιρσοί 

I86.3 Κιρσοί του αιδοίου 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• τοκετό ή λοχεία (O87.8) 

• κύηση (O22.1) 

I86.4 Γαστρικοί κιρσοί 

I86.8 Κιρσοί άλλων καθορισµένων εντοπίσεων 

Κιρσώδες έλκος του ρινικού διαφράγµατος 

I87.- Άλλες διαταραχές των φλεβών 

I87.0- Μεταθροµβωτικό σύνδροµο 

   I87.00 Mεταθροµβωτικό σύνδροµο χωρίς εξέλκωση 

Μεταφλεβιτιδικό σύνδροµο χωρίς εξέλκωση 

Μεταφλεβιτιδικό σύνδροµο ΜΚΑ 

Mεταθροµβωτικό σύνδροµο ΜΚΑ 

   I87.01 Μεταθροµβωτικό σύνδροµο µε εξέλκωση 

Μεταφλεβιτιδικό σύνδροµο µε εξέλκωση 

I87.1 Συµπίεση φλέβας 

Σύνδροµο (άνω) (κάτω) κοίλης φλέβας 

Στένωση φλέβας 

Εξαιρ.: πνευµονικές φλέβες (I28.8) 

I87.2 Φλεβική ανεπάρκεια (χρόνια) (περιφερική) 

I87.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των φλεβών 

I87.9 Φλεβική πάθηση, µη καθορισµένη 

I88.- Μη ειδική λεµφαδενίτιδα 

Εξαιρ.: οξεία λεµφαδενίτιδα, εκτός της µεσεντέριας (L04.-) 

γενικευµένη λεµφαδενοπάθεισ εξαιτίας νόσου του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] 

(B23.8) 

λεµφαδενική διόγκωση ΜΚΑ (R59.-) 

I88.0 Μη ειδική µεσεντέριος λεµφαδενίτιδα 

Μεσεντέριος λεµφαδενίτιδα (οξεία) (χρόνια) 

I88.1 Χρόνια λεµφαδενίτιδα, εκτός της µεσεντέριας 

Αδενίτιδα χρόνια, οποιουδήποτε λεµφαδένα εκτός των µεσεντερίων 

Λεµφαδενίτιδα 

I88.8 Άλλη µη ειδική λεµφαδενίτιδα 

I88.9 Μη ειδική λεµφαδενίτιδα, µη καθορισµένη 

Λεµφαδενίτιδα ΜΚΑ 

I89.- Άλλες µη λοιµώδεις διαταραχές των λεµφαγγείων και των λεµφαδένων 

Εξαιρ.: χυλοκήλη [λεµφοκήλη]: 

• φιλαριακή (B74.-) 

• ιδίου ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως (µη φιλαριακή) ΜΚΑ (N50.8) 

κληρονοµικό λεµφοίδηµα (Q82.0) 

διόγκωση των λεµφαδένων ΜΚΑ (R59.-) 

λεµφοίδηµα µετά από µαστεκτοµή (I97.2) 
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I89.0 Λεµφοίδηµα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Λεµφαγγειεκτασία 

I89.1 Λεµφαγειΐτιδα 

Λεµφαγειΐτιδα: 

• χρόνια 

• υποξεία 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: οξεία λεµφαγειΐτιδα (L03.-) 

I89.8 Άλλες καθορισµένες µη λοιµώδεις διαταραχές των λεµφαγγείων και των λεµφαδένων 

Χυλοκήλη [λεµφοκήλη] (µη φιλαριακή) 

Λιποµελανοκυτταρική δικτύωση 

I89.9 Μη λοιµώδης διαταραχή των λεµφαγγείων και των λεµφαδένων, µη καθορισµένη 

Νοσήµατα των λεµφαγγείων ΜΚΑ 

 
 

Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές του κυκλοφορικού 

συστήµατος 
 

(I95-I99) 

I95.- Υπόταση 

Εξαιρ.: σύνδροµο υπότασης της µητέρας (O26.5) 

καρδιαγγειακή καταπληξία (R57.9) 

µη ειδική µέτρηση χαµηλής αρτηριακής πίεσης ΜΚΑ (R03.1) 

I95.0 Ιδιοπαθής υπόταση 

I95.1 Ορθοστατική υπόταση 

Ορθοστατική δυσλειτουργία 

Εξαιρ.: σύνδροµο Shy-Drager [νευρογενής ορθοστατική υπόταση] (G90.3) 

I95.2 Υπόταση από φαρµακευτικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

I95.8 Άλλη υπόταση 

Χρόνια υπόταση 

I95.9 Υπόταση, µη καθορισµένη 

I97.- Ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστηµα που δεν ταξινοµούνται  

αλλού 

 Εξαιρ.: µετεγχειρητική καταπληξία (T81.1) 

I97.0 Σύνδροµο µετά από καρδιοτοµή 

I97.1 Άλλες λειτουργικές διαταραχές µετά από καρδιακή χειρουργική επέµβαση 
 

 Καρδιακή ανεπάρκεια 

Καρδιακή δυσλειτουργία 

µετά από καρδιοχειρουργική 
επέµβαση 

ή λόγω καρδιακής πρόθεσης 

 
I97.2 

Σύνδροµο βηµατοδότη 

  Λεµφοίδηµα µετά από µαστεκτοµή 

 

 Ελεφαντίαση 

Απόφραξη των λεµφαγγείων 

που οφείλεται σε µαστεκτοµή 

I97.8 Άλλες ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστηµα που δεν ταξινοµούνται αλλού 

I97.9 Ιατρογενής επιπλοκή από το κυκλοφορικό σύστηµα, µη καθορισµένη 
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I98.-* Άλλες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: διαταραχές που ταξινοµούνται µε άλλους κωδικούς µε αστερίσκο µέσα σε αυτό το κεφάλαιο 

I98.0* Καρδιαγγειακή σύφιλη 

Καρδιαγγειακή: 

• συγγενής, όψιµη (A50.5+) 

• σύφιλη ΜΚΑ (A52.0+) 

I98.1* Καρδιαγγειακές διαταραχές σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Καρδιαγγειακή (ες): 

• Συµµετοχή, που δεν ταξινοµείται αλλού, στη νόσο του Chagas (χρόνια) (B57.2+) 

• βλάβες στην (κηλιδώδη νόσο) Pinta (A67.2+) 

I98.2* Κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού, χωρίς 

αιµορραγία 

Κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου σε: 

• διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+) 

• σχιστοσωµίαση (B65.-+) 

I98.3* Κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού, µε αιµορραγία 

Κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου σε: 

• διαταραχές του ήπατος (K70-K71+, K74.-+) 

• σχιστοσωµίαση (B65.-+) 

I98.8* Άλλες καθορισµένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

I99 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήµατος 

 

 

  

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο IX 
 

Σελίδα 309   

  

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο X 
 

Σελίδα 310   

 
 

 

 

 

 
 

Κεφάλαιο X 

Παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος 

(J00 - J99) 
 

Σηµειώσεις: Όταν µια νοσολογική οντότητα του αναπνευστικού αφορά περισσότερες από µία εντοπίσεις και δεν 

µπορεί να ταξινοµηθεί µε ακρίβεια, κωδικοποιείται µε βάση την κατώτερη ανατοµική περιοχή  

εντόπισης (π.χ. η τραχειοβρογχίτιδα ταξινοµείται στη βρογχίτιδα στην ενότητα κωδικών J40). 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού (R00-R99) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

J00-J06 Οξείες λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J09-J18 Γρίπη και πνευµονία 

J20-J22 Άλλες οξείες λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J30-J39 Άλλα νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J40-J47 Χρόνια νοσήµατα του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J60-J70 Πνευµονικές παθήσεις από εξωγενείς παράγοντες 

J80-J84 Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος που προσβάλλουν κυρίως το διάµεσο ιστό 

J85-J86 ∆ιαπυητικά και νεκρωτικά νοσήµατα του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J90-J94 Άλλα νοσήµατα του υπεζωκότα 

J95-J99 Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

J17.-* Πνευµονία σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

J91* Πλευριτική συλλογή σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

J99.-* Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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Οξείες λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 
 

(J00-J06) 

Εξαιρ.: χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε οξεία έξαρση ΜΚΑ (J44.1.-) 

 

Οξεία ρινοφαρυγγίτιδα [κοινό κρυολόγηµα] 

Περιλαµβ.:   κόρυζα (οξεία) 

ρινίτιδα: 

• οξεία 

• λοιµώδης 

ρινοφαρυγγίτιδα: 

• λοιµώδης ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

ρινική καταρροή, οξεία 

Εξαιρ.: αλλεργική ρινίτιδα (J30.1-J30.4) 

κυνάγχη: 

• οξεία (J02.-) 

• χρόνια (J31.2) 

• ΜΚΑ (J02.9) 

φαρυγγίτιδα: 

• οξεία (J02.-) 

• χρόνια (J31.2) 

• ΜΚΑ (J02.9) 

ρινίτιδα: 

• χρόνια (J31.0) 

• ΜΚΑ (J31.0) 

ρινίτιδα αγγειοκινητική (J30.0) 

ρινοφαρυγγίτιδα, χρόνια (J31.1) 

J01.- Οξεία παραρρινοκολπίτιδα 

Περιλαµβ.:  απόστηµα 

διαπύηση 

εµπύηµα οξύ(εία), των παραρρίνιων κόλπων 

φλεγµονή 

λοίµωξη 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98) για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα. 

Εξαιρ.: παραρρινοκολπίτιδα, χρόνια ή ΜΚΑ (J32.-) 

J01.0 Οξεία γναθιαία κολπίτιδα 

Οξεία ιγµορίτιδα 

J01.1 Οξεία µετωπιαία κολπίτιδα 

J01.2 Οξεία ηθµοειδίτιδα 

J01.3 Οξεία σφηνοειδίτιδα 

J01.4 Οξεία πανκολπίτιδα 

J01.8 Άλλη οξεία παραρρινοκολπίτιδα 

Οξεία παραρρινοκολπίτιδα µε συµµετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων αλλά χωρίς να είναι 

πανκολπίτιδα 

J01.9 Οξεία παραρρινοκολπίτιδα, µη καθορισµένη 

J00 
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J02.- Οξεία φαρυγγίτιδα 

Περιλαµβ.:   οξεία κυνάγχη 

Εξαιρ.: απόστηµα: 

• περιαµυγδαλικό (J36) 

• φαρυγγικό (J39.1) 

• οπισθοφαρυγγικό (J39.0) 

οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα (J06.0) 

χρόνια φαρυγγίτιδα (J31.2) 

J02.0 Στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα 

Στρεπτοκοκκική κυνάγχη 

Εξαιρ.: οστρακιά (A38) 

J02.8 Οξεία φαρυγγίτιδα οφειλόµενη σε άλλους καθορισµένους µικροοργανισµούς 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα από: 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.2) 

• λοιµώδη µονοπυρήνωση (B27.-) 

• ιό της γρίπης: 

- ταυτοποιηµένο (J09, J10.1) 

- µη ταυτοποιηµένο (J11.1) 

• φυσαλιδώδης φαρυγγίτιδα (B08.5) 

J02.9 Οξεία φαρυγγίτιδα, µη καθορισµένη 

Φαρυγγίτιδα (οξεία): 

• πυώδης 

• γαγγραινώδης 

• λοιµώδης ΜΚΑ 

• ελκωτική 

• ΜΚΑ 

Κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ 

J03.- Οξεία αµυγδαλίτιδα 

Εξαιρ.: περιαµυγδαλικό απόστηµα (J36) 

κυνάγχη: 

• οξεία (J02.-) 

• στρεπτοκοκκική (J02.0) 

• ΜΚΑ (J02.9) 

J03.0 Στρεπτοκοκκική αµυγδαλίτιδα 

J03.8 Οξεία αµυγδαλίτιδα οφειλόµενη σε άλλους καθορισµένους µικροοργανισµούς 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: φαρυγγοαµυγδαλίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα (B00.2) 

J03.9 Οξεία αµυγδαλίτιδα, µη καθορισµένη 

Θυλακιώδης αµυγδαλίτιδα 

Αµυγδαλίτιδα (οξεία): 

• γαγγραινώδης 

• λοιµώδης 

• ελκωτική 

• ΜΚΑ 

J04.- Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειΐτιδα 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα (J05.-) 

λαρυγγόσπασµος (συριστικός) (J38.5) 
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J04.0 Οξεία λαρυγγίτιδα 

Λαρυγγίτιδα (οξεία): 

• διαπυητική 

• οιδηµατώδης 

• υπογλωττιδική 

• ελκωτική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χρόνια λαρυγγίτιδα (J37.0) 

λαρυγγίτιδα από ιό της γρίπης: 

• ταυτοποιηµένο (J09, J10.1) 

• µη ταυτοποιηµένο (J11.1) 

J04.1 Οξεία τραχειΐτιδα 

Τραχειΐτιδα (οξεία): 

• καταρροϊκή 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χρόνια τραχειΐτιδα (J42) 

J04.2 Οξεία λαρυγγοτραχειΐτιδα 

Λαρυγγοτραχειΐτιδα ΜΚΑ 

Τραχειΐτιδα (οξεία) µε λαρυγγίτιδα (οξεία) 

Εξαιρ.: χρόνια λαρυγγοτραχειΐτιδα (J37.1) 

J05.- Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] και επιγλωττίτιδα 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

J05.0 Οξεία αποφρακτική λαρυγγίτιδα [croup] 

Αποφρακτική λαρυγγίτιδα ΜΚΑ 

J05.1 Οξεία επιγλωττίτιδα 

Επιγλωττίτιδα ΜΚΑ 

J06.- Οξείες λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

πολλαπλές ή     µε µη καθορισµένες εντοπίσεις 
Εξαιρ.: οξεία αναπνευστική λοίµωξη ΜΚΑ (J22) 

ιός της γρίπης: 

• ταυτοποιηµένος (J09, J10.1) 

• µη ταυτοποιηµένος  (J11.1) 

J06.0 Οξεία λαρυγγοφαρυγγίτιδα 

J06.8 Άλλες οξείες λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος µε πολλαπλές 

εντοπίσεις 

J06.9 Οξεία λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Γριπώδης συνδροµή 

Ανώτερου αναπνευστικού: 

• λοίµωξη ΜΚΑ 

• νόσος, οξεία 
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Γρίπη και πνευµονία 

(J09-J18) 

 

Γρίπη που οφείλεται σε καθορισµένο, επιβεβαιωµένο ιό της γρίπης 
Γρίπη που προκαλείται από ιούς της γρίπης µε ιδιαίτερη επιδηµιολογία, που µεταδίδονται από τα ζώα στον 

άνθρωπο ή από άνθρωπο σε άνθρωπο, αποκλειστικά όπως περιγράφεται στην ενότητα. 

Σηµειώσεις: Άλλοι πρόσθετοι υπότυποι του ιού της γρίπης επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται µόνο µετά 

από σύσταση του ΠΟΥ. 

Περιλαµβ.: πανδηµία του 2009 από τον ιό της γρίπης A/H1N1 [γρίπη των χοίρων] 

επιδηµία µε τον ιό της γρίπης A/H5N1 [γρίπη των πτηνών] 

Για την κωδικοποίηση πνευµονίας ή άλλης κλινικής εκδήλωσης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Για συγκεκριµένους επιδηµιολογικούς σκοπούς (U69.2-!) χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον 

προσδιορισµό συγκεκριµένου υποτύπου ιού. 

Εξαιρ.:         λοίµωξη ΜΚΑ (A49.2) 

µηνιγγίτιδα (G00.0) από αιµόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae] 

πνευµονία (J14) 

J10.- Γρίπη από άλλον ταυτοποιηµένο ιό της γρίπης 

Εξαιρ.:         λοίµωξη ΜΚΑ (A49.2) 

µηνιγγίτιδα (G00.0) από αιµόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae] 

πνευµονία (J14) 

J10.0 Γρίπη µε πνευµονία, από άλλους ταυτοποιηµένους ιούς της γρίπης 

Γριπώδης (βρογχο)πνευµονία, από άλλο ταυτοποιηµένο ιό της γρίπης 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

J10.1 Γρίπη µε άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιηµένο ιό της γρίπης 

Γρίπη 

Γριπώδης: 

• οξεία λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού  από άλλο 

• λαρυγγίτιδα                                                                   ταυτοποιηµένο ιό της 

• φαρυγγίτιδα                                                                    γρίπης 

• πλευριτική συλλογή 

J10.8 Γρίπη µε άλλες εκδηλώσεις, από άλλο ταυτοποιηµένο ιό της γρίπης 

Εγκεφαλοπάθεια οφειλόµενη στη γρίπη 

Γριπώδης: από άλλο ταυτοποιηµένο ιό της γρίπης 

• γαστρεντερίτιδα 

• µυοκαρδίτιδα (οξεία) 

J11.- Γρίπη, από µη ταυτοποιηµένο ιό 
Περιλαµβ.:  γρίπη χωρίς στοιχεία επιβεβαίωσης του ιού της γρίπης 

ιογενής γρίπης 

Εξαιρ.:         γριπώδης συνδροµή (J06.9) 

λοίµωξη ΜΚΑ (A49.2) 

µηνιγγίτιδα (G00.0) από αιµόφιλο της ινφλουέντσας [H. influenzae] 

πνευµονία (J14) 

J11.0 Γρίπη µε πνευµονία, από µη ταυτοποιηµένο ιό 

Γριπώδης (βρογχο)πνευµονία, από µη καθορισµένο ή ταυτοποιηµένο ιό 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

J09 
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J11.1 Γρίπη µε άλλες αναπνευστικές εκδηλώσεις, ιός µη ταυτοποιηµένος 

Γρίπη ΜΚΑ 

Γριπώδης: 

• οξεία λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού µη καθορισµένη ή από µη ταυτοποιηµένο ιό 

• λαρυγγίτιδα 

• φαρυγγίτιδα 

• πλευριτική συλλογή 

J11.8 Γρίπη µε άλλες εκδηλώσεις, από µη ταυτοποιηµένο ιό 

Εγκεφαλοπάθεια οφειλόµενη στη γρίπη 

Γριπώδης: µη καθορισµένη ή από µη ταυτοποιηµένο ιό 

• γαστρεντερίτιδα 

• µυοκαρδίτιδα (οξεία) 

J12.- Ιογενής πνευµονία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  βρογχοπνευµονία που οφείλεται σε ιούς άλλους από αυτόν της γρίπης 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:         πνευµονία από εισρόφηση: 

• σε αναισθησία: 

- κατά τη λοχεία (O89.0) 

- κατά την κύηση (O29.0) 

- την διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.0) 

• νεογνική (P24.9) 

• από υγρές και στερεές ουσίες (J69.-) 

• ΜΚΑ (J69.0) 

πνευµονία: 

• συγγενής (P23.0) 

• γριπώδης (J09, J10.0, J11.0) 

• διάµεση ΜΚΑ (J84.9) 

• λιποειδική (J69.1) 

πνευµονία από συγγενή ερυθρά (P35.0) 

J12.0 Πνευµονία από αδενοϊούς 

J12.1 Πνευµονία από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV] 

J12.2 Πνευµονία από τον ιό της παραϊνφλουέντσας 

J12.3 Πνευµονία από τον ανθρώπινο µεταπνευµονοϊό 

J12.8 Άλλη ιογενής πνευµονία 

J12.9 Ιογενής πνευµονία, µη καθορισµένη 

J13 Πνευµονία από στρεπτόκοκκο της πνευµονίας [S. pneumoniae] 

Περιλαµβ.:  βρογχοπνευµονία από στρεπτόκοκκο της πνευµονίας [πνευµονιόκοκκος] 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:        συγγενής πνευµονία από στρεπτόκοκκο της πνευµονίας [S. pneumoniae] (P23.6) 

πνευµονία από άλλους στρεπτόκοκκους (J15.3-J15.4) 

J14 Πνευµονία από αιµόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae] 

Περιλαµβ.:  Βρογχοπνευµονία από αιµόφιλο της ινφλουέντζας [H. Influenzae] 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:        συγγενής πνευµονία από αιµόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae] (P23.6) 
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J15.- Βακτηριακή πνευµονία, που δεν ταξινοµείται αλλού 
Περιλαµβ.:  βρογχοπνευµονία από άλλα βακτήρια εκτός του στρεπτόκοκκου της πνευµονίας  

[S.pneumoniae] και του αιµόφιλου της ινφλουέντζας [H. influenzae] 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:         συγγενής πνευµονία (P23.-) 

νόσος των Λεγεωναρίων (A48.1) 

πνευµονία από χλαµύδια (J16.0) 

J15.0 Πνευµονία από κλεµπσιέλλα της πνευµονίας [Klebsiella pneumoniae] 

J15.1 Πνευµονία από ψευδοµονάδα 

J15.2 Πνευµονία από σταφυλόκοκκο 

J15.3 Πνευµονία από στρεπτόκοκκο, οµάδας Β 

J15.4 Πνευµονία από άλλους στρεπτόκοκκους 

Εξαιρ.:         πνευµονία από: 

• στρεπτόκοκκο της οµάδας Β (J15.3) 

• στρεπτόκοκκο της πνευµονίας [Streptococcus pneumoniae] (J13) 

J15.5 Πνευµονία από κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli] 

J15.6 Πνευµονία από άλλα αερόβια Gram-αρνητικά βακτήρια 

Πνευµονία από Serratia marcescens 

J15.7 Πνευµονία από µυκόπλασµα της πνευµονίας [Mycoplasma pneumoniae] 

J15.8 Άλλη βακτηριακή πνευµονία 

J15.9 Βακτηριακή πνευµονία, µη καθορισµένη 

J16.- Πνευµονία από άλλους λοιµογόνους µικροοργανισµούς, που δεν 

ταξινοµείται αλλού 
Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν 

αυτή θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:         ορνίθωση (A70) 

πλασµατοκυτταρική διάµεση πνευµονία (B59) 

πνευµονία: 

• συγγενής (P23.-) 

• ΜΚΑ (J18.9) 

J16.0 Πνευµονία από χλαµύδια 

J16.8 Πνευµονία από άλλους καθορισµένους λοιµογόνους µικροοργανισµούς 

J17.-*   Πνευµονία σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

J17.0* Πνευµονία σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Πνευµονία (από) (σε): 

• ακτινοµυκητίαση (A42.0+) 

• γονόρροια (A54.8+) 

• κοκκύτη (A37.-+) 

• άνθρακα (A22.1+) 

• νοκαρδίωση (A43.0+) 

• σαλµονέλλωση (A02.2+) 

• τουλαραιµία (A21.2+) 

• τυφοειδή πυρετό (A01.0+) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο X 
 

Σελίδα 317   

 
 

J17.1* Πνευµονία σε ιογενή νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Πνευµονία από: 

• ιλαρά (B05.2+) 

• ερυθρά (B06.8+) 

• ανεµευλογιά (B01.2+) 

• κυτταροµεγαλοϊό (B25.0+) 

J17.2* Πνευµονία σε µυκητιάσεις 

Πνευµονία από: 

• ασπεργίλλωση (B44.0-B44.1+) 

• ιστοπλάσµωση (B39.-+) 

• καντιντίαση (B37.1+) 

• κοκκιδιοειδοµύκωση (B38.0-B38.2+) 

J17.3* Πνευµονία σε παρασιτικά νοσήµατα 

Πνευµονία από: 

• ασκαριδίαση (B77.8+) 

• σχιστοσωµίαση (B65.-+) 

• τοξοπλάσµωση (B58.3+) 

J17.8* Πνευµονία σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Πνευµονία σε: 

• ορνίθωση (A70+) 

• πυρετό Q (A78+) 

• ρευµατικό πυρετό (I00+) 

• σπειροχαίτωση, που δεν ταξινοµείται αλλού (A69.8+) 

J18.- Πνευµονία από µη καθορισµένους µικροοργανισµούς 
Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για 

την κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), 

όταν αυτή θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:         πνευµονικό απόστηµα µε πνευµονία (J85.1) 

διάµεσες διαταραχές του πνεύµονα φαρµακευτικής αιτιολογίας (J70.2-J70.4) 

πνευµονία από εισρόφηση: 

• από αναισθησία: 

- κατά τη λοχεία (O89.0) 

- κατά την κύηση (O29.0) 

- κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.0) 

• νεογνική (P24.9) 

• από υγρές και στερεές ουσίες (J69.-) 

• ΜΚΑ (J69.0) 

πνευµονία: 

• συγγενής (P23.9) 

• από εξωγενείς ουσίες (J67-J70) 

• διάµεση (J84.1) 

• διάµεση ΜΚΑ (J84.9) 

• λιποειδική (J69.1) 

J18.0 Βρογχοπνευµονία, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.:         βρογχιολίτιδα (J21.-) 

J18.1 Λοβώδης πνευµονία, µη καθορισµένη 

J18.2 Υποστατική πνευµονία, µη καθορισµένη 

J18.8 Άλλη πνευµονία, από µη καθορισµένο µικροοργανισµό 

J18.9 Πνευµονία, µη καθορισµένη 
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Άλλες οξείες λοιµώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

 

(J20-J22) 

Εξαιρ.: χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε οξεία: 

• έξαρση ΜΚΑ (J44.1-) 

• λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος (J44.0-) 

J20.- Οξεία βρογχίτιδα 

Περιλαµβ.:  βρογχίτιδα: 

• οξεία ή υποξεία (µε): 

- βρογχόσπασµο 

- πυώδης 

- ινώδης 

- µεµβρανώδης 

- αποφρακτική 

- σηπτική 

- τραχειΐτιδα 

• ΜΚΑ, σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 15 ετών 

τραχειοβρογχίτιδα, οξεία 

Εξαιρ.: βρογχίτιδα: 

• αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) 

• χρόνια: 

- απλή (J41.0) 

- αποφρακτική (J44.-) 

- βλεννοπυώδης (J41.1) 

- ΜΚΑ (J42) 

- ΜΚΑ, σε ασθενείς ηλικίας άνω των 15 ετών (J40) 

τραχειοβρογχίτιδα: 

• χρόνια (J42) 

• χρόνια αποφρακτική (J44.-) 

• ΜΚΑ (J40) 

J20.0 Οξεία βρογχίτιδα από µυκόπλασµα της πνευµονίας [Mycoplasma pneumoniae] 

J20.1 Οξεία βρογχίτιδα από αιµόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae] 

J20.2 Οξεία βρογχίτιδα από στρεπτόκοκκο 

J20.3 Οξεία βρογχίτιδα από τον ιό Coxsackie 

J20.4 Οξεία βρογχίτιδα από τον ιό της παραϊνφλουέντσας 

J20.5 Οξεία βρογχίτιδα από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV] 

J20.6 Οξεία βρογχίτιδα από ρινοϊό 

J20.7 Οξεία βρογχίτιδα από ιό Echo 

J20.8 Οξεία βρογχίτιδα από άλλους καθορισµένους µικροοργανισµούς 

J20.9 Οξεία βρογχίτιδα, µη καθορισµένη 

J21.- Οξεία βρογχιολίτιδα 

Περιλαµβ.:  µε βρογχόσπασµο 

J21.0 Οξεία βρογχιολίτιδα από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό [RSV] 

J21.1 Οξεία βρογχιολίτιδα από τον ανθρώπινο µεταπνευµονοϊό 

J21.8 Οξεία βρογχιολίτιδα από άλλους καθορισµένους µικροοργανισµούς 
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J21.9 Οξεία βρογχιολίτιδα, µη καθορισµένη 

Βρογχιολίτιδα (οξεία) 

J22 Οξεία λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού, µη καθορισµένη 

Περιλαµβ.:  Οξεία λοίµωξη του (κατώτερου) αναπνευστικού ΜΚΑ 

Εξαιρ.: λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού (οξεία) (J06.9) 
 

 

 

 

Άλλα νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 
 

(J30-J39) 

J30.- Αγγειοκινητική και αλλεργική ρινίτιδα 

Περιλαµβ.:  αντιδραστική καταρροϊκή ρινίτιδα 

Εξαιρ.: αλλεργική ρινιτίδα µε άσθµα (J45.0) 

ρινίτιδα ΜΚΑ (J31.0) 

J30.0 Αγγειοκινητική ρινίτιδα 

J30.1 Αλλεργική ρινίτιδα που οφείλεται στη γύρη 

Ρινίτιδα και πυρετός εκ χόρτου 

Αλλεργία στη γύρη ΜΚΑ 

Εαρινή αλλεργία 

J30.2 Άλλη εποχική αλλεργική ρινίτιδα 

J30.3 Άλλη αλλεργική ρινίτιδα 

Ολοετής επίµονη αλλεργική ρινίτιδα 

J30.4 Αλλεργική ρινίτιδα, µη καθορισµένη 

J31.- Χρόνια ρινίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και φαρυγγίτιδα 

J31.0 Χρόνια ρινίτιδα 

Όζαινα 

Ρινίτιδα (χρόνια): 

• ατροφική 

• πυώδης 

• κοκκιωµατώδης 

• υπερτροφική 

• αποφρακτική 

• ελκωτική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αλλεργική ρινίτιδα (J30.1-J30.4) 

αγγειοκινητική ρινίτιδα (J30.0) 

J31.1 Χρόνια ρινοφαρυγγίτιδα 

Εξαιρ.: ρινοφαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J00) 

J31.2 Χρόνια φαρυγγίτιδα 

Χρόνια κυνάγχη 

Φαρυγγίτιδα (χρόνια): 

• ατροφική 

• κοκκιωµατώδης 

• υπερτροφική 

Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα, οξεία ή ΜΚΑ (J02.9) 
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J32.- Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 

Περιλαµβ.:  απόστηµα 

διαπύηση (χρόνιο-α) παραρρινίων κόλπων 

εµπύηµα 

λοίµωξη 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: οξεία παραρρινοκολπίτιδα (J01.-) 

J32.0 Χρόνια γναθιαία κολπίτιδα 

Ιγµορίτιδα (χρόνια) 

Φλεγµονή του γναθιαίου άντρου ΜΚΑ 

J32.1 Χρόνια µετωπιαία κολπίτιδα 

Μετωπιαία κολπίτιδα ΜΚΑ 

J32.2 Χρόνια ηθµοειδίτιδα 

Ηθµοειδίτιδα ΜΚΑ 

J32.3 Χρόνια σφηνοειδίτιδα 

Σφηνοειδίτιδα ΜΚΑ 

J32.4 Χρόνια πανκολπίτιδα 

Πανκολπίτιδα ΜΚΑ 

J32.8 Άλλη χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 

Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) µε συµµετοχή περισσότερων του ενός παραρρινίων κόλπων, όχι 

όµως πανκολπίτιδα 

J32.9 Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, µη καθορισµένη 

Παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια) ΜΚΑ 

J33.- Ρινικοί πολύποδες 

Εξαιρ.: αδενωµατώδεις πολύποδες (D14.0) 

J33.0 Πολύποδας της ρινικής κοιλότητας 

Πολύποδας: 

• ρινικών χοανών 

• ρινοφαρυγγικός 

J33.1 Πολυποειδής εκφύλιση των παραρρινίων κόλπων 

Σύνδροµο ή ηθµοειδίτιδα Woake 

J33.8 Άλλοι πολύποδες των παραρρινίων κόλπων 

Πολύποδας, πολυποδίαση: 

• παραρρίνιων κόλπων 

• ηθµοειδούς κόλπου 

• ιγµορείου άντρου 

• σφηνοειδούς κόλπου 

J33.9 Ρινικός πολύποδας, µη καθορισµένος 

J34.- Άλλες διαταραχές της ρινός και των παραρρίνιων κόλπων 

Εξαιρ.: κιρσώδες έλκος του ρινικού διαφράγµατος (I86.8) 

J34.0 Απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας της ρινός 

Νέκρωση 

Φλεγµονή της ρινός ή του ρινικού διαφράγµατος 

Εξέλκωση 

J34.1 Κύστη και βλεννοκήλη της ρινός και του ρινικού κόλπου 
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J34.2 Σκολίωση του ρινικού διαφράγµατος 

Απόκλιση ή σκολίωση του ρινικού διαφράγµατος (επίκτητη) 

J34.3 Υπερτροφία των ρινικών κογχών 

J34.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων 

∆ιάτρηση του ρινικού διαφράγµατος ΜΚΑ 

Ρινολιθίαση 

J35.- Χρόνια νοσήµατα των αµυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

J35.0 Χρόνια αµυγδαλίτιδα 

Εξαιρ.: αµυγδαλίτιδα: 

• οξεία (J03.-) 

• ΜΚΑ (J03.9) 

J35.1 Υπερτροφία των αµυγδαλών 

∆ιόγκωση των αµυγδαλών 

J35.2 Υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Αδενοειδείς εκβλαστήσεις 

∆ιόγκωση των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

J35.3 Υπερτροφία των αµυγδαλών µε υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

J35.8 Άλλα χρόνια νοσήµατα των αµυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Αµυγδαλόλιθος 

Ουλή της αµυγδαλής (και των αδενοειδών εκβλαστήσεων) 

Έλκος των αµυγδαλών 

J35.9 Χρόνιο νόσηµα των αµυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, µη καθορισµένο 

Νόσηµα (χρόνιο) των αµυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων ΜΚΑ 

J36 Περιαµυγδαλικό απόστηµα 

Περιλαµβ.: φλέγµονας [κυτταρίτιδα], περιαµυγδαλικός 

απόστηµα της αµυγδαλής 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: οπισθοφαρυγγικό απόστηµα (J39.0) 

αµυγδαλίτιδα: 

• οξεία (J03.-) 

• χρόνια (J35.0) 

• ΜΚΑ (J03.9) 

J37.- Χρόνια λαρυγγίτιδα και λαρυγγοτραχειΐτιδα 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

J37.0 Χρόνια λαρυγγίτιδα 

Λαρυγγίτιδα: 

• υπερτροφική 

• καταρροϊκή 

• ξηρά 

Εξαιρ.: λαρυγγίτιδα: 

• οξεία (J04.0) 

• αποφρακτική (οξεία) (J05.0) 

• ΜΚΑ (J04.0) 
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J37.1 Χρόνια λαρυγγοτραχειΐτιδα 

Χρόνια λαρυγγίτιδα µε τραχειΐτιδα (χρόνια) 

Χρόνια τραχειΐτιδα µε λαρυγγίτιδα 

Εξαιρ.: λαρυγγοτραχειΐτιδα: 

• οξεία (J04.2) 

• ΜΚΑ (J04.2) 

τραχειΐτιδα: 

• οξεία (J04.1) 

• χρόνια (J42) 

• ΜΚΑ (J04.1) 

J38.- Νοσήµατα των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: λαρυγγίτιδα: 

• αποφρακτική (οξεία) (J05.0) 

• ελκωτική (J04.0) 

σιγµός [stridor] συγγενής (λαρυγγικός) ΜΚΑ (P28.8) 

σιγµός [stridor] ΜΚΑ (R06.1) 

υπογλωττιδική στένωση ιατρογενής (J95.5) 

J38.0- Παράλυση των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα 

Παράλυση: 

• της γλωττίδας 

• του λάρυγγα 

   J38.00 Μη καθορισµένη 

   J38.01 Ετερόπλευρη, µερική 

   J38.02 Ετερόπλευρη, πλήρης 

J38.03 Αµφοτερόπλευρη, µερική 

J38.1 Πολύποδας των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα 

Εξαιρ.: αδενωµατώδεις πολύποδες (D14.1) 

J38.2 Οζίδια των φωνητικών χορδών 

Χορδίτιδα (ινιδώδης) (οζώδης) (σωληνώδης) 

Οζίδια των διδασκόντων 

Οζίδια των τραγουδιστών 

J38.3 Άλλα νοσήµατα των φωνητικών χορδών 

Απόστηµα 

Κοκκίωµα 

Υπερκεράτωση των φωνητικών χορδών 

Λευκοπλακία 

Παρακεράτωση 

Φλεγµονή 

J38.4 Οίδηµα του λάρυγγα 

Οίδηµα: 

• γλωττίδας 

• υπογλωττιδικό 

• υπεργλωττιδικό 

Εξαιρ.: λαρυγγίτιδα: 

• οξεία αποφρακτική [croup] (J05.0) 

• οιδηµατώδης (J04.0) 
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J38.5 Λαρυγγόσπασµος 

Λαρυγγισµός (λαρυγγικός συριγµός) 

Ψευδο-croup 

J38.6 Στένωση του λάρυγγα 

J38.7 Άλλα νοσήµατα του λάρυγγα 

Απόστηµα 

Νόσηµα ΜΚΑ 

Νέκρωση 

Παχυδερµία του λάρυγγα 

Περιχονδρίτιδα 

Φλεγµονή 

Έλκος 

J39.- Άλλα νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

Εξαιρ.: οξεία λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος ΜΚΑ (J22) 

οξεία λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού ΜΚΑ (J06.9) 

φλεγµονή του ανώτερου αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό ή ατµό (J68.2) 

J39.0 Οπισθοφαρυγγικό και παραφαρυγγικό απόστηµα 

Περιφαρυγγικό απόστηµα 

Εξαιρ.: περιαµυγδαλικό απόστηµα (J36) 

J39.1 Άλλο απόστηµα του φάρυγγα 

Απόστηµα του ρινοφάρυγγα 

Φλεγµονή του ρινοφάρυγγα 

J39.2 Άλλα νοσήµατα του φάρυγγα 

Οίδηµα του φάρυγγα ή του ρινοφάρυγγα 

Κύστη 

Εξαιρ.: φαρυγγίτιδα: 

• χρόνια (J31.2) 

• ελκωτική (J02.9) 

J39.3 Αντίδραση υπερευαισθησίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, χωρίς 

να καθορίζεται η εντόπιση 

J39.8- Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

   J39.80 Επίκτητη στένωση της τραχείας 

Επίκτητη στένωση της τραχείας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: στένωση της τραχείας: 

• συγγενής (Q32.1) 

• ιατρογενής (J95.81) 

• συφιλιδική (A52.7) 

• φυµατιώδης ΜΚΑ (A16.4) 

   J39.88 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

J39.9 Νόσηµα του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένο 
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Χρόνια νοσήµατα του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

 

(J40-J47) 

Εξαιρ.: κυστική ίνωση (E84.-) 

J40 Βρογχίτιδα, που δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια 

Σηµειώσεις: Βρογχίτιδα η οποία δεν καθορίζεται ως οξεία ή χρόνια σε άτοµα κάτω των 15 ετών, πρέπει να 

θεωρηθεί ότι είναι οξείας µορφής και να ταξινοµηθεί στο J20.-. 

Περιλαµβ.:  βρογχίτιδα: 

• καταρροϊκή 

• µε τραχειΐτιδα ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

τραχειοβρογχίτιδα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: βρογχίτιδα: 

• αλλεργική ΜΚΑ (J45.0) 

• ασθµατική ΜΚΑ (J45.9) 

• από χηµικές ουσίες (οξεία) (J68.0) 

J41.- Απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 

Εξαιρ.: χρόνια βρογχίτιδα: 

• αποφρακτική (J44.-) 

• ΜΚΑ (J42) 

J41.0 Απλή χρόνια βρογχίτιδα 

J41.1 Βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 

J41.8 Μικτή απλή και βλεννοπυώδης χρόνια βρογχίτιδα 

J42 Μη καθορισµένη χρόνια βρογχίτιδα 

Περιλαµβ.:  χρόνια: 

• βρογχίτιδα ΜΚΑ 

• τραχειΐτιδα 

• τραχειοβρογχίτιδα 

Εξαιρ.: χρόνια: 

• ασθµατική βρογχίτιδα (J44.-) 

• απλή και βλεννοπυώδης βρογχίτιδα (J41.-) 

• εµφυσηµατική βρογχίτιδα (J44.-) 

• αποφρακτική βρογχίτιδα (J44.-) 

• αποφρακτική πνευµονοπάθεια ΜΚΑ (J44.9) 

J43.- Εµφύσηµα 

Εξαιρ.: εµφύσηµα: 

• από εισπνοή χηµικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατµών (J68.4) 

• διάµεσο (J98.2) 

• διάµεσο, σε νεογνά (P25.0) 

• αναπληρωµατικό (J98.3) 

• µεσοθωρακικό (J98.2) 

• µε χρόνια (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-) 

• µετεγχειρητικό (υποδόριο) (T81.8) 

• µετατραυµατικό υποδόριο (T79.7) 

εµφυσηµατική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-) 
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J43.0 Σύνδροµο MacLeod 

Ετερόπλευρο(η): 

• εµφύσηµα 

• υπερδιαύγαση του πνεύµονα 

J43.1 Πανλοβιακό εµφύσηµα 

Πανβοτρυδιακό εµφύσηµα 

J43.2 Κεντρολοβιακό εµφύσηµα 

J43.8 Άλλο εµφύσηµα 

J43.9 Eµφύσηµα, µη καθορισµένο 

Εµφύσηµα (πνεύµονα) (πνευµονικό): 

• κυστικό 

• φυσαλιδώδες 

• ΜΚΑ 

Εµφυσηµατική φυσαλίδα 

J44.- Άλλη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 

Περιλαµβ.:  χρόνια: 

• βρογχίτιδα: 

- ασθµατική (αποφρακτική) 

- εµφυσηµατική 

- µε εµφύσηµα 

• αποφρακτική: 

- βρογχίτιδα 

- τραχειοβρογχίτιδα 

οι καταστάσεις που συνδυάζονται µε άσθµα 

Εξαιρ.: βρογχικό άσθµα (J45.-) 

ασθµατική βρογχίτιδα ΜΚΑ (J45.9) 

βρογχεκτασία (J47) 

χρόνια: 

• βρογχίτιδα ΜΚΑ (J42) 

• απλή και βλεννοπυώδης βρογχίτιδα (J41.-) 

• τραχειΐτιδα (J42) 

• τραχειοβρογχίτιδα (J42) 

εµφύσηµα (J43.-) 

νοσήµατα των πνευµόνων από εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στους κωδικούς J44 για τον προσδιορισµό του βαθµού της 

απόφραξης: 

0  FEV1 < 35 % της φυσιολογικής τιµής 

1  FEV1 ≥ 35 % και < 50 % της φυσιολογικής 

τιµής 2  FEV1 ≥ 50 % και < 70 % της 

φυσιολογικής τιµής 3  FEV1 ≥ 70 % της 

φυσιολογικής τιµής 

9  FEV1 µη καθορισµένο 

J44.0- Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε οξεία λοίµωξη του κατώτερου 

αναπνευστικού 

Εξαιρ.: µε γρίπη (J09-J11) 

J44.1- Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε οξεία παρόξυνση, µη καθορισµένη 
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J44.8- Άλλη καθορισµένη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 

Χρόνια βρογχίτιδα: 

• ασθµατική (αποφρακτική) ΜΚΑ 

• εµφυσηµατική ΜΚΑ 

• αποφρακτική ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µε οξεία παρόξυνση (J44.1-) 

µε οξεία λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού (J44.0-) 

J44.9- Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, µη καθορισµένη 

Χρόνια αποφρακτική νόσος του αναπνευστικού ΜΚΑ 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια ΜΚΑ 

J45.- Βρογχικό άσθµα 

Εξαιρ.: οξύ σοβαρό βρογχικό άσθµα (J46) 

χρόνια ασθµατική (αποφρακτική) βρογχίτιδα (J44.-) 

χρόνιο αποφρακτικό βρογχικό άσθµα (J44.-) 

ηωσινοφιλική πνευµονική διήθηση µε βρογχικό άσθµα (J82) 

πνευµονοπάθειες από εξωγενείς παράγοντες (J60-J70) 

σοβαρή ασθµατική κρίση [status asthmaticus] (J46) 

J45.0 Κυρίως αλλεργικό βρογχικό άσθµα 

Αλλεργική: 

• βρογχίτιδα ΜΚΑ 

• ρινίτιδα µε βρογχικό άσθµα 

Ατοπικό άσθµα 

Εξωγενές αλλεργικό βρογχικό άσθµα [εξωγενές άσθµα] 

Πυρετός εκ χόρτου µε βρογχικό άσθµα 

J45.1 Μη αλλεργικό βρογχικό άσθµα 

Ενδογενές µη αλλεργικό βρογχικό άσθµα [ενδογενές άσθµα] 

Μη αλλεργικό βρογχικό άσθµα φαρµακευτικής αιτιολογίας [άσθµα από αναλγητικά] 

J45.8 Μικτές µορφές βρογχικού άσθµατος 

Συνδυασµός των νοσολογικών οντοτήτων που περιγράφονται στις κατηγορίες J45.0 και J45.1 

J45.9 Βρογχικό άσθµα, µη καθορισµένο 

Ασθµατική βρογχίτιδα ΜΚΑ 

Άσθµα όψιµης έναρξης 

J46 Σοβαρή ασθµατική κρίση [status asthmaticus] 

Περιλαµβ.:  οξύ σοβαρό βρογχικό άσθµα 

J47 Βρογχεκτασίες 

Περιλαµβ.:  βρογχιολεκτασίες 

Εξαιρ.: συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4) 

φυµατιώδεις βρογχεκτασίες (ενεργός νόσος) (A15-A16) 

 

 

 

 
 

Πνευµονικές παθήσεις από εξωγενείς παράγοντες 
 

(J60-J70) 

Εξαιρ.: βρογχικό άσθµα που ταξινοµείται στην κατηγορία J45.- 
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Πνευµονοκονίαση των ανθρακωρύχων 

Περιλαµβ.:  ανθράκωση 

ανθρακοπυριτίαση 

πνεύµονας των ανθρακωρύχων 

Εξαιρ.: µε φυµατίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65) 

J61 Πνευµονοκονίαση από αµίαντο και άλλες ανόργανες ίνες 

Περιλαµβ.:  ασβέστωση 

Εξαιρ.: µε φυµατίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65) 

αποτιτανωµένη υπεζωκοτική πλάκα (J92.0) 

J62.- Πνευµονοκονίαση από σκόνη πυριτίου 

Περιλαµβ.:  ίνωση από πυριτίαση (µαζική) του πνεύµονα 

Εξαιρ.: πνευµονοκονίαση µε φυµατίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65) 

J62.0 Πνευµονοκονίαση από σκόνη τάλκης 

J62.8 Πνευµονοκονίαση από άλλη σκόνη πυριτίου 

Πυριτίαση ΜΚΑ 

J63.- Πνευµονοκονίαση από άλλες ανόργανες κόνεις 

Εξαιρ.: µε φυµατίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65) 

J63.0 Αργιλλίωση (του πνεύµονα) 

J63.1 Ίνωση από βωξίτη (του πνεύµονα) 

J63.2 Βηρυλλίωση 

J63.3 Ίνωση από γραφίτη (του πνεύµονα) 

J63.4 Σιδήρωση 

J63.5 Κασσιτέρωση 

J63.8 Πνευµονοκονίαση που οφείλεται σε άλλες καθορισµένες ανόργανες σκόνες 

J64 Μη καθορισµένη πνευµονοκονίαση 

Εξαιρ.: µε φυµατίωση των αναπνευστικών οργάνων (J65) 

J65 Πνευµονοκονίαση σε συνδυασµό µε φυµατίωση 

Περιλαµβ.: οποιαδήποτε κατάσταση στις J60-J64 µε οποιουδήποτε τύπου φυµατίωση των κατηγοριών 

A15-  A16 

J66.- Νοσήµατα των αεροφόρων οδών που οφείλονται σε καθορισµένες οργανικές 

σκόνες 

Εξαιρ.: αλλεργική κυψελίτιδα [πνευµονίτιδα εξ υπερευαισθησίας] οφειλόµενη σε οργανική σκόνη (J67.-) 

βαγάσσωση (J67.1) 

πνεύµονας των αγροτών (J67.0) 

αντιδραστικά νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος (J68.3) 

J66.0 Βυσσίνωση 

Νόσος των αεραγωγών που οφείλεται σε σκόνη βάµβακος 

J66.1 Νόσος των εργατών του λιναριού 

J66.2 Κανναβίνωση 

J66.8 Νόσος των αεραγωγών οφειλόµενη σε άλλες καθορισµένες οργανικές κόνεις 

J67.- Πνευµονίτιδα από υπερευαισθησία οφειλόµενη σε οργανική σκόνη 
Περιλαµβ.:  αλλεργική κυψελιδίτιδα και πνευµονίτιδα εξ υπερευαισθησίας από εισπνοή οργανικής σκόνης  

και σωµατιδίων µυκήτων, ακτινοµυκήτων ή σωµατιδίων άλλης προέλευσης 

Εξαιρ.: πνευµονία που οφείλεται στην εισπνοή χηµικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατµών (J68.0) 

J60 
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J67.0 Πνεύµονας των γεωργών 

Πνεύµονας του αλωνιστή 

Πνεύµονας του αγρότη 

Νόσος της µούχλας του σανού 

J67.1 Βαγάσσωση 

Βαγάσσης: 

• νόσος 

• πνευµονίτιδα 

J67.2 Πνεύµονας των πτηνοτρόφων 

Πνεύµονας ή νόσος του εκτροφέα περιστεριών 

Πνεύµονας ή νόσος του εκτροφέα παπαγάλων 

J67.3 Σουβέρωση 

Πνεύµονας ή νόσος των εµφιαλωτών 

Πνεύµονας ή νόσος του εργάτη του φελλού 

J67.4 Πνεύµονας των εργατών βύνης 

Κυψελιδίτιδα που οφείλεται στον ασπέργιλλο κορυνοειδή [Aspergillus clavatus] 

J67.5 Πνεύµονας των εργατών επεξεργασίας µανιταριών [mushroom workers' lung] 

J67.6 Πνεύµονας των αποφλοιωτών σφενδάµου [Maple-bark stripper lung] 

Κυψελίτιδα που οφείλεται στο κρυπτόστροµο το φλοιώδες [Cryptostroma corticale] 

J67.7 Πνευµονίτιδα από τα κλιµατιστικά µηχανήµατα και τους υγραντές 
Αλλεργική κυψελίτιδα από µύκητες, θερµόφιλους ακτινοµύκητες και άλλους µικροργανισµούς  

που αναπτύσσονται στα συστήµατα εξαερισµού [air-condition] 

J67.8 Αλλεργική κυψελίτιδα [πνευµονίτιδα εξ υπερευαισθησίας] οφειλόµενη σε άλλες 

οργανικές σκόνες 

Πνεύµονας των εργατών ιχθυοτροφών [fishmeal-worker lung] 

Πνεύµονας των εργατών τυροκοµείου [cheese washer lung] 

Πνεύµονας των εργατών καφέ [coffee worker lung] 

Πνεύµονας του γουναρά [furrier lung] 

Sequoiosis [νόσος από εισπνοή σκόνης κόκκινου κέδρου] 

J67.9 Αλλεργική κυψελίτιδα [πνευµονίτιδα από υπερευαισθησία] που οφείλεται σε µη 

καθορισµένη οργανική σκόνη 

Αλλεργική κυψελιδίτιδα (εξωγενής) ΜΚΑ 

Πνευµονίτιδα από υπερευαισθησία ΜΚΑ 

J68.- Νοσήµατα του αναπνευστικού από εισπνοή χηµικών ουσιών, αερίων, 

καπνού και ατµών 
Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(κεφάλαιο ΧΧ). 

J68.0 Βρογχίτιδα και πνευµονία από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνούς και ατµούς 

Βρογχίτιδα (οξεία) από χηµικές ουσίες 

J68.1 Πνευµονικό οίδηµα από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατµούς 

Πνευµονικό οίδηµα (οξύ) από χηµικές ουσίες 

J68.2 Φλεγµονή του ανώτερου αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό και 

ατµούς, που δεν ταξινοµείται αλλού 

J68.3 Άλλα οξέα και υποξέα νοσήµατα του αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, 

καπνό και ατµούς 

Σύνδροµο αντιδραστικής δυσλειτουργίας των αεραγωγών [Reactive airways dysfunction syndrome, RADS] 
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J68.4 Χρόνια νοσήµατα του αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό ή ατµούς 

Εµφύσηµα (διάχυτο) (χρόνιο) 

Πνευµονική ίνωση (χρόνια)                                          από εισπνοή χηµικών ουσιών, αερίων, καπνών και ατµών 

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα (χρόνια) (υποξεία) 

J68.8 Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό και ατµούς 

J68.9 Μη καθορισµένο νόσηµα του αναπνευστικού από χηµικές ουσίες, αέρια, καπνό και 

ατµούς 

J69.- Πνευµονία από στερεές και υγρές ουσίες 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ) για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού 

παράγοντα. 

Εξαιρ.:         σύνδροµα εισρόφησης σε νεογνά (P24.-) 

J69.0 Πνευµονίτιδα που οφείλεται σε τροφές και εµέσµατα 

Πνευµονία από εισρόφηση (που οφείλεται σε): 

• έµετο 

• γαστρικές εκκρίσεις 

• γάλα 

• τροφή (από αναγωγή) 

• ΜΚΑ 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.:         σύνδροµο Mendelson (J95.4) 

J69.1 Πνευµονίτιδα που οφείλεται σε έλαια και αιθέρια έλαια 

Λιποειδική πνευµονία 

J69.8 Πνευµονίτιδα που οφείλεται σε άλλα στερεά και υγρά υλικά 

Πνευµονίτιδα που οφείλεται σε εισρόφηση αίµατος 

J70.- Νοσήµατα του αναπνευστικού από άλλους εξωγενείς παράγοντες 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ) για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού 

παράγοντα. 

J70.0 Οξείες πνευµονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία 

Πνευµονίτιδα από ακτινοβολία 

J70.1 Χρόνιες και άλλες πνευµονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία 

Πνευµονική ίνωση από ακτινοβολία 

J70.2 Οξέα νοσήµατα του διαµέσου πνευµονικού ιστού φαρµακευτικής αιτιολογίας 

J70.3 Χρόνια νοσήµατα του διαµέσου πνευµονικού ιστού φαρµακευτικής αιτιολογίας 

J70.4 Νοσήµατα του διάµεσου πνευµονικού ιστού φαρµακευτικής αιτιολογίας, µη 

καθορισµένα 

J70.8 Νοσήµατα του αναπνευστικού από άλλους καθορισµένους εξωγενείς παράγοντες 

J70.9 Νοσήµατα του αναπνευστικού από µη καθορισµένο εξωγενή παράγοντα 
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Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος που προσβάλλουν κυρίως 

το διάµεσο ιστό 

 

(J80-J84) 

 

Σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων [ARDS] 

Περιλαµβ.:  νόσος υαλοειδούς µεµβράνης των ενηλίκων 

J81 Πνευµονικό οίδηµα 

Περιλαµβ.:  οξύ πνευµονικό οίδηµα 

πνευµονική συµφόρηση (παθητική) 

Εξαιρ.: υποστατική πνευµονία (J18.2) 

πνευµονικό οίδηµα: 

• από χηµικές ουσίες (οξύ) (J68.1) 

• από εξωγενείς παράγοντες (J60-J70) 

• µε καρδιοπάθεια ΜΚΑ ή καρδιακή ανεπάρκεια (I50.1) 

J82 Πνευµονική ηωσινοφιλική διήθηση που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.: πνευµονική ηωσινοφιλική διήθηση µε βρογχικό άσθµα 

σύνδροµο Loffler (I) 

τροπική (πνευµονική) ηωσινοφιλία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: από: 

• φάρµακα (J70.2-J70.4) 

• ασπεργίλλωση (B44.-) 

• συγκεκριµένες παρασιτικές λοιµώξεις (B50-B83) 

• συστηµατικές διαταραχές του συνδετικού ιστού (M30-M36) 

J84.- Άλλες διάµεσες πνευµονοπάθειες 

Εξαιρ.: διάµεσες πνευµονοπάθειες φαρµακευτικής αιτιολογίας (J70.2- J70.4) 

λεµφοειδής διάµεση πνευµονίτιδα που εµφανίζεται σε νόσο από τον ιό της ανοσολογικής 

ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B22.1) 

διάµεσο εµφύσηµα (J98.2) 

πνευµονοπάθειες από εξωγενείς παράγοντες (J60- J70) 

J84.0 Νοσήµατα των κυψελίδων και του κυψελιδικού τοιχώµατος 

Κυψελιδική πρωτεΐνωση 

Πνευµονική κυψελιδική µικρολιθίαση 

J84.1 Άλλα διάµεσες πνευµονοπάθειες µε ίνωση 

Οξεία διάµεση πνευµονία [Acute Interstitial Pneumonia] 

∆ιάχυτη πνευµονική ίνωση 

Ινωδοποιός κυψελιδίτιδα (κρυπτογενής) 

Κοινή διάµεση πνευµονία 

Σύνδροµο Hamman-Rich 

Ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση 

Εξαιρ.: πνευµονική ίνωση (χρόνια): 

• από εισπνοή χηµικών ουσιών, αερίων, καπνού ή ατµών (J68.4) 

• µετά από ακτινοβολία (J70.1) 

J84.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του διάµεσου πνευµονικού ιστού 

J84.9 ∆ιάµεση πνευµονοπάθεια, µη καθορισµένη 

∆ιάµεση πνευµονία ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

J80 
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∆ιαπυητικά και νεκρωτικά νοσήµατα του κατώτερου 

αναπνευστικού συστήµατος 

(J85-J86) 

 

J85.- Απόστηµα του πνεύµονα και του µεσοθωρακίου 

J85.0 Γάγγραινα και νέκρωση του πνεύµονα 

J85.1 Απόστηµα του πνεύµονα µε πνευµονία 

Για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό U69.00! για την 

κωδικοποίηση µιας ενδονοσοκοµειακής πνευµονίας σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), όταν αυτή 

θεραπεύεται µε νοσηλεία. 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε πνευµονία από συγκεκριµένο µικροργανισµό (J10- J16) 

J85.2 Απόστηµα του πνεύµονα χωρίς πνευµονία 

Απόστηµα του πνεύµονα ΜΚΑ 

J85.3 Απόστηµα του µεσοθωρακίου 

J86.- Πυοθώρακας 

Περιλαµβ.:   απόστηµα του: 

• υπεζωκότα 

• θώρακα 

εµπύηµα 

πυοπνευµοθώρακας 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98). 

Εξαιρ.: από φυµατίωση (A15-A16) 

J86.0 Πυοθώρακας µε συρίγγιο 

J86.9 Πυοθώρακας χωρίς συρίγγιο 

(Χρόνιο) εµπύηµα του υπεζωκότα ΜΚΑ 
 

Άλλα νοσήµατα του υπεζωκότα 
 

(J90-J94) 

J90 Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  πλευρίτιδα µε συλλογή 

Εξαιρ.: χυλοθώρακας (J94.0) 

πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) 

φυµατιώδης (A15-A16) 

Πλευριτική συλλογή σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Υπεζωκοτικές πλάκες 

Περιλαµβ.:  πάχυνση του υπεζωκότα 

J92.0 Υπεζωκοτικές πλάκες µε επιβεβαίωση παρουσίας ινών αµίαντου 

J92.9 Υπεζωκοτικές πλάκες χωρίς επιβεβαίωση παρουσίας ινών αµίαντου 

Υπεζωκοτικές πλάκες ΜΚΑ 

J93.- Πνευµοθώρακας 

Εξαιρ.: πνευµοθώρακας: 

• συγγενής ή περιγεννητικός (P25.1) 

• τραυµατικός (S27.0) 

• φυµατιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16) 

πυοπνευµοθώρακας (J86.-) 

J91* 

J92.- 
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J93.0 Αυτόµατος πνευµοθώρακας υπό τάση 

J93.1 Άλλος αυτόµατος πνευµοθώρακας 

J93.8 Άλλος πνευµοθώρακας 

J93.9 Πνευµοθώρακας, µη καθορισµένος 

J94.- Άλλες καταστάσεις του υπεζωκότα 

Εξαιρ.: πλευρίτιδα ΜΚΑ (R09.1) 

τραυµατικός: 

• αιµοπνευµοθώρακας (S27.2) 

• αιµοθώρακας (S27.1) 

φυµατίωση του υπεζωκότα (ενεργός νόσος) (A15-A16) 

J94.0 Χυλοθώρακας 

Χυλώδης συλλογή 

J94.1 Ινοθώρακας 

J94.2 Αιµοθώρακας 

Αιµοπνευµοθώρακας 

J94.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του υπεζωκότα 

Υδροθώρακας 

J94.9 Νόσηµα του υπεζωκότα µη καθορισµένο 

 

Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος 

 

(J95-J99) 

J95.- Ιατρογενή νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: εµφύσηµα (υποδόριο) ιατρογενές (T81.8) 

πνευµονικές εκδηλώσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία (J70.0- J70.1) 

J95.0 ∆υσλειτουργία της τραχειοστοµίας 

Αιµορραγία από την τραχειοστοµία 

Απόφραξη του αεραγωγού της τραχειοστοµίας 

Μόλυνση του στοµίου της τραχειοστοµίας 

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο µετά από τραχειοστοµία 

J95.1 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια µετά από χειρουργική επέµβαση στο θώρακα 

J95.2 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια µετά από επέµβαση εκτός του θώρακα 

J95.3 Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια µετά από χειρουργική επέµβαση  

J95.4 Σύνδροµο Mendelson 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν: 

• κύηση (O29.0) 

• ωδίνες και τοκετό (O74.0) 

• λοχεία (O89.0) 

J95.5 Ιατρογενής υπογλωττιδική στένωση 

J95.8- Άλλα ιατρογενή νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος 

   J95.80 Ιατρογενής πνευµοθώρακας 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο X 
 

Σελίδα 333   

 
 

J95.81 Στένωση της τραχείας µετά από ιατρικές παρεµβάσεις 

Εξαιρ.: στένωση της τραχείας: 

• συγγενής (Q32.1) 

• επίκτητη (J95.81) 

• συφιλιδική (A52.7) 

• φυµατιώδης ΜTΑ (A16.4) 

• ΜΚΑ (J39.80) 

   J95.88 Άλλα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος µετά από ιατρικές παρεµβάσεις 

J95.9 Ιατρογενές νόσηµα του αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

J96.- Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού (P22.-) 

αναπνευστική δυσχέρεια του ενήλικα (J80) 

αναπνευστική ανακοπή (R09.2) 

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (R09.2) 

ιατρογενής αναπνευστική ανεπάρκεια (J95.-) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στις υποκατηγορίες J96.0-J96.9: 

0     τύπου I [υποξαιµία] 

1     τύπου II [υπερκαπνία] 

9     µη καθορισµένου τύπου 

J96.0- Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

J96.1- Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

J96.9- Αναπνευστική ανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

J98.- Άλλες αναπνευστικές διαταραχές 

Εξαιρ.: άπνοια: 

• του νεογνού (P28.4) 

• ΜΚΑ (R06.88) 

άπνοια στον ύπνο 

• του νεογνού (P28.3) 

• ΜΚΑ (G47.3-) 

J98.0 Νοσήµατα των βρόγχων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Βρογχολιθίαση 

Στένωση των βρόγχων 

Τραχειοβρογχική δυσκινησία 

Τραχειοβρογχική σύµπτωση 

Έλκος των βρόγχων 

Αποτιτάνωση 

J98.1 Πνευµονική σύµπτωση 

Ατελεκτασία 

Σύµπτωση του πνεύµονα 

Εξαιρ.: ατελεκτασία: 

• νεογνού (P28.0-P28.1) 

• φυµατιώδης (ενεργός νόσος) (A15-A16) 

J98.2 ∆ιάµεσο εµφύσηµα 

Εµφύσηµα του µεσοθωρακίου 

Εξαιρ.: εµφύσηµα: 

• στο έµβρυο και το νεογνό (P25.0) 

• µετεγχειρητικό (υποδόριο) (T81.8) 

• τραυµατικό υποδόριο (T79.7) 

• ΜΚΑ (J43.9) 
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J98.3 Αναπληρωµατικό εµφύσηµα 

J98.4 Άλλες διαταραχές του πνεύµονα 

Πνευµονοπάθεια ΜΚΑ 

Λιθίαση του πνεύµονα 

Αποτιτάνωση του πνεύµονα 

Κυστική πνευµονοπάθεια (επίκτητη) 

J98.5- Νοσήµατα του µεσοθωρακίου, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: απόστηµα του µεσοθωρακίου (J85.3) 

   J98.50 Μεσοθωρακίτιδα 

J98.58 Άλλα νοσήµατα του µεσοθωρακίου, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Ίνωση 

Κήλη µεσοθωρακίου 

Παρεκτόπιση 

J98.6 Νοσήµατα του διαφράγµατος 

Χάλαση του διαφράγµατος 

Παράλυση του διαφράγµατος 

Φλεγµονή του διαφράγµατος 

Εξαιρ.: συγγενείς δυσµορφίες του διαφράγµατος που δεν ταξινοµούνται αλλού (Q79.1) 

διαφραγµατοκήλη  (K44.-) 

διαφραγµατοκήλη, συγγενής (Q79.0) 

J98.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος 

J98.9 Αναπνευστική νόσος, µη καθορισµένη 

Αναπνευστική νόσος (χρόνια) ΜΚΑ 

J99.-*  Αναπνευστικές διαταραχές σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού  

J99.0*   Αναπνευστική νόσος σε οροθετική [ρευµατοειδή] χρόνια πολυαρθρίτιδα (M05.1-+) 

J99.1*   Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλες διάχυτες διαταραχές του συνδετικού ιστού 

Νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος σε: 

• δερµατοµυοσίτιδα (M33.0-M33.1+) 

• πολυµυοσίτιδα (M33.2+) 

• σύνδροµο Sjögren (M35.0+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

• συστηµατική σκληροδερµία (M34.8+) 

• κοκκιωµάτωση Wegener (M31.3+) 

J99.8* Αναπνευστικές διαταραχές σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Αναπνευστικές διαταραχές σε: 

• αµοιβάδωση (A06.5+) 

• κρυοσφαιριναιµία (D89.1+) 

• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0+) 

• σποροτρίχωση (B42.0+) 

• σύφιλη (A52.7+) 
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Κεφάλαιο XI 

Νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 

(K00 - K93) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  

ταξινοµούνται  αλλού (R00-R99) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

K00-K14  Νοσήµατα της στοματικής κοιλότητας, των σιελογόνων αδένων και των γνάθων 

K20-K31  Νοσήµατα του οισοφάγου, του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου 

K35-K38  Νοσήµατα της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K40-K46  Κήλες 

K50-K52  Μη λοιµώδης εντερίτιδα και κολίτιδα 

K55-K64  Άλλα νοσήµατα του εντέρου 

K65-K67  Νοσήµατα του περιτοναίου 

K70-K77  Νοσήµατα του ήπατος 

K80-K87  Νοσήµατα χοληδόχου κύστης, χοληφόρων οδών και παγκρέατος 

K90-K93 Άλλα νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

K23.-* Παθήσεις του οισοφάγου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

K67.-* Παθήσεις του περιτοναίου σε λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

K77.-* Παθήσεις του ήπατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

K87.-* Παθήσεις της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

K93.-* Παθήσεις άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

K72.7-! Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και ηπατικό κώµα 
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Νοσήµατα της στοματικής κοιλότητας, των σιελογόνων 

αδένων και των γνάθων 
 

(K00-K14) 

K00.- ∆ιαταραχές της ανάπτυξης και της ανατολής των οδόντων 

Εξαιρ.: εμπεδωμένος και έγκλειστος οδόντας (K01.-) 

K00.0 Ανοδοντία 

Υποδοντία 

Ολιγοδοντία 

K00.1 Υπεράριθµος οδόντας 

∆ιδυµία τρίτου γοµφίου 

Υπεράριθµος µεσόδοντας 

Υπεράριθµος γοµφίος 

Τέταρτος γοµφίος 

Πρόσθετο δόντι 

K00.2 Ανωµαλίες του µεγέθους και του σχήµατος των οδόντων 

Οδόντας [dens]: 

• προβάλλων [evaginatus] 

• εντός οδόντος [in dente] 

• εγκολεασµένος [invaginatus] 

Μακροδοντία 

Μικροδοντία 

Αδαµαντινικά µαργαριτάρια 

Ταυροδοντισµός 

Παραγόµφιο φύµα 

Σύντηξη 

Συνένωση                                 οδόντων 

∆ιδυµία 

Κωνικοί οδόντες [dentes emboliformes] 

Εξαιρ.: το φύµα του Carabelli θεωρείται φυσιολογική παραλλαγή και δεν κωδικοποιείται 

K00.3 Κηλίδες οδόντων 

Φθορίαση των οδόντων 

Στικτή αδαµαντίνη 

Κηλίδες αδαµαντίνης που δεν οφείλονται στο φθόριο 

Εξαιρ.: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6) 

K00.4 ∆ιαταραχές της διάπλασης των οδόντων 

Τοπική οδοντοδυσπλασία 

Οδόντας Turner 

Κεκαµµένος οδόντας 

Υποπλασία της αδαµαντίνης (νεογνική) (µεταγεννητική) (εµβρυική) 

Απλασία και υποπλασία της οστεΐνης 

Εξαιρ.: κηλίδες οδόντων (K00.3) 

οδόντες του Hutchinson και µοροειδείς γοµφίοι σε συγγενή σύφιλη (A50.5) 

K00.5 Κληρονοµικές διαταραχές της δοµής των οδόντων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

αδαµαντινογένεση ατελής 

οδοντογένεση 

δυσπλασία οδοντίνης 

ατελής οδοντογένεση 

άρριζοι οδόντες 
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K00.6 ∆ιαταραχές της ανατολής των οδόντων 

Οδόντας: 

• κατά τη γέννηση 

• νεογνικός 

Πρόωρη ανατολή οδόντων 

Παραµένοντες [εµµένοντες] νεογιλοί οδόντες 

Πρώιµη: 

• απόπτωση νεογιλών οδόντων 

• ανατολή οδόντα 

K00.7 Σύνδροµο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων] 

K00.8 Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης των οδόντων 

Μεταβολές του χρώµατος κατά τη διάπλαση των οδόντων 

Ενδογενής  δυσχρωµία των οδόντων ΜΚΑ 

K00.9 ∆ιαταραχή της ανάπτυξης των οδόντων, µη καθορισµένη 

∆ιαταραχή της οδοντογένεσης ΜΚΑ 

K01.- Εµπεδωµένοι και έγκλειστοι οδόντες 

Εξαιρ.: εµπεδωµένοι και έγκλειστοι οδόντες µε ανώµαλη θέση αυτών ή γειτονικών οδόντων (K07.3) 

K01.0 Εµπεδωµένοι οδόντες [embedded teeth] 

Εµπεδωµένος είναι ο οδόντας που δεν κατορθώνει να ανατείλει, παρότι δεν υπάρχει παρεµπόδιση από άλλο 

οδόντα. 

K01.1 Έγκλειστοι οδόντες [impacted teeth] 

Έγκλειστος είναι ο οδόντας που αποτυγχάνει να ανατείλει εξαιτίας παρεµπόδισης από άλλο οδόντα. 

K02.- Οδοντική τερηδόνα 

K02.0 Τερηδόνα που περιορίζεται στην αδαµαντίνη 

Λευκές κηλίδες [αρχόµενη τερηδόνα] 

K02.1 Τερηδόνα οδοντίνης 

K02.2 Τερηδόνα οστεΐνης 

K02.3 Στάσιµη τερηδόνα 

K02.4 Οδοντοκλασία 

Βρεφική µελανοδοντία [τερηδόνα βρεφικής ηλικίας] 

Μελανοδοντοκλασία 

K02.5 Τερηδόνα µε αποκάλυψη πολφού 

K02.8 Άλλη οδοντική τερηδόνα 

K02.9 Οδοντική τερηδόνα, µη καθορισµένη 

K03.- Άλλα νοσήµατα των σκληρών ιστών των οδόντων 

Εξαιρ.: βρουξισµός (F45.8) 

νυκτερινός βρυγµός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8) 

οδοντική  τερηδόνα (K02.-) 

K03.0 Έντονη αποτριβή οδόντων 

Φθορά: 

• όµµορων (µεσοδόντιων) επιφανειών των οδόντων 

• µασητικής επιφάνειας 
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K03.1 Αποτριβή των οδόντων 

Αποτριβή των δοντιών (από): 

• επαγγελµατική 

• καθ’ έξιν 

• λειτουργική 

• παραδοσιακή 

• οδοντόπαστα 

Σφηνοειδές έλλειµµα ΜΚΑ 

K03.2 ∆ιάβρωση των οδόντων 

∆ιάβρωση των δοντιών: 

• επαγγελµατική 

• οφειλόµενη σε: 

- φάρµακα και φαρµακευτικές ουσίες 

- τρόφιµα 

- συχνούς εµέτους 

- ιδιοπαθής 

- ΜΚΑ 

K03.3 Παθολογική απορρόφηση των οδόντων 

Κοκκιωµατώδης πολφίτιδα 

Απορρόφηση των οδόντων (εξωτερική) 

K03.4 Υπεροστεΐνωση 

Υπερπλασία οστεΐνης 

K03.5 Αγκύλωση των οδόντων 

K03.6 Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες 

Εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες: 

• φύλλων betel 

• πράσινης χρώσης 

• λευκού επιχρίσµατος [materia alba] 

• πορτοκαλί χρώσης 

• µαύρης χρώσης 

• καπνού 

Οδοντική τρυγία: 

• υποουλική 

• υπερουλική 

Χρωστικές των οδόντων: 

• εξωγενής ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

K03.7 Αλλαγές χρώµατος των σκληρών ιστών των οδόντων µετά την ανατολή των οδόντων 

Εξαιρ.: εναποθέσεις [συσσώρευση] ουσιών πάνω στους οδόντες (K03.6) 

K03.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των σκληρών ιστών των οδόντων 

Οδοντική υπερευαισθησία (ευαισθησία οδοντίνης) 

Καταστροφή αδαµαντίνης από ακτινοβολία 

Σε περίπτωση επιδράσεων ακτινοβολίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ), για να 

προσδιορίσετε την ακτινοβολία. 

K03.9 Νόσηµα των σκληρών ιστών των οδόντων, µη καθορισµένο 

K04.- Νοσήµατα του πολφού και των ακρορριζικών ιστών 
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K04.0 Πολφίτιδα 

Πολφίτιδα: 

• οξεία 

• χρόνια (υπερπλαστική) (ελκώδης) 

• µη αναστρέψιµη 

• αναστρέψιµη 

• ΜΚΑ 

K04.1 Νέκρωση του πολφού 

Γάγγραινα πολφού 

K04.2 Εκφύλιση του πολφού 

Οδοντίδια [denticles] 

Πολφικοί(ές): 

• αποτιτανώσεις 

• λίθοι [πολφόλιθοι] 

K04.3 Ανώµαλος σχηµατισµός σκληρού ιστού στον πολφό 

∆ευτερογενής ή ανώµαλη οδοντίνη 

K04.4 Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα πολφικής προέλευσης 

Οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ 

K04.5 Χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα 

Ακρορριζική περιοδοντίτιδα ΜΚΑ 

Ακρορριζικό ή περιακρορριζικό κοκκίωµα 

K04.6 Περιακρορριζικό απόστηµα µε συρίγγιο 

Απόστηµα µε συρίγγιο: 

• οδοντικό 

• οδοντοφατνιακό 

K04.7 Περιακρορριζικό απόστηµα χωρίς συρίγγιο 

Απόστηµα ΜΚΑ: 

• οδοντικό 

• οδοντοφατνιακό 

• περιακρορριζικό 

K04.8 Ριζική κύστη 

Κύστη: 

• ακρορριζική (περιοδοντική) 

• περιακρορριζική 

• υπολειµµατική, ριζική 

Εξαιρ.: πλάγια περιοδοντική κύστη (K09.0) 

K04.9 Άλλα και µη καθορισµένα νοσήµατα του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 

K05.- Ουλίτιδα και περιοδοντικά νοσήµατα 

K05.0 Οξεία ουλίτιδα 

Εξαιρ.: οξεία νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα (A69.1) 

ερπητική ουλοστοµατίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2) 

K05.1 Χρόνια ουλίτιδα 

Ουλίτιδα (χρόνια): 

• αποφλοιωτική 

• υπερπλαστική 

• απλή, παρυφής των ούλων 

• ελκωτική 

• ΜΚΑ 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο XI 
 

Σελίδα 341   

 
 

 

K05.2 Οξεία περιοδοντίτιδα 

Οξεία περιστεφανίτιδα 

Παραοδοντικό απόστηµα 

Περιοδοντικό απόστηµα 

Εξαιρ.: οξεία ακρορριζική περιοδοντίτιδα (K04.4) 

περιακρορριζικό απόστηµα (K04.7) 

περιακρορριζικό απόστηµα µε συρίγγιο (K04.6) 

K05.3 Χρόνια περιοδοντίτιδα 

Χρόνια περιστεφανίτιδα 

Περιοδοντίτιδα: 

• σύνθετη 

• απλή 

• ΜΚΑ 

K05.4 Περιοδοντίτιδα 

Νεανική περιοδοντίτιδα 

K05.5 Άλλα περιοδοντικά νοσήµατα 

K05.6 Περιοδοντικό νόσηµα, µη καθορισµένο 

K06.- Άλλα νοσήµατα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 

Εξαιρ.: ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K08.2) 

ουλίτιδα: 

• οξεία (Κ05.0) 

• χρόνια (Κ05.1) 

• ΜΚΑ (Κ05.1) 

K06.0 Υφίζηση των ούλων [gingival recession] 

Υφίζηση των ούλων (γενικευµένη) (εντοπισµένη) (µεταµολυσµατική) (µετεγχειρητική) 

K06.1 Υπερπλασία των ούλων 

Ινωµάτωση των ούλων 

K06.2 Βλάβες των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας που σχετίζονται µε 

τραυµατισµό 

Υπερπλασία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισµό [υπερπλασία από οδοντική πρόθεση-

οδοντοστοιχία] 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

K06.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 

Ινώδης επουλίδα 

Γιγαντοκυτταρική επουλίδα 

Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα 

Πυογόνο κοκκίωµα των ούλων 

Χαλαρή φατνιακή ακρολοφία 

K06.9 Νόσηµα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας, µη καθορισµένο 

K07.- Οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες [συµπεριλαµβανοµένης της ανώµαλης 

σύγκλεισης] 

Εξαιρ.: ηµιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία (Q67.4) 

ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία της κονδυλοειδούς απόφυσης κάτω γνάθου (K10.8) 
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K07.0 Μείζονες ανωµαλίες του µεγέθους της γνάθου 

Υπερπλασία, υποπλασία: 

• κάτω γνάθου 

• άνω γνάθου 

Μακρογναθισµός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 

Μικρογναθισµός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 

Εξαιρ.:         ακροµεγαλία (E22.0) 

σύνδροµο (Pierre-) Robin (Q87.0) 

K07.1 Ανωµαλίες της σχέσης της γνάθου µε τη βάση του κρανίου 

Ασυµµετρία της γνάθου 

Προγναθισµός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 

Οπισθογναθισµός (κάτω γνάθου) (άνω γνάθου) 

K07.2 Ανωµαλίες της σχέσης των οδοντικών τόξων 

Άπω σύγκλειση 

Σταυροειδής σύγκλειση [δήξη] (πρόσθια) (οπίσθια) 

Εγγύς σύγκλειση 

Χασµοδοντία (πρόσθια) (οπίσθια) 

Οπίσθια γλωσσική σύγκλειση των οδόντων της κάτω γνάθου 

Οριζόντια πρόταξη 

Υπερσύγκλειση (εκσεσηµασµένη): 

• οριζόντια 

• βαθειά 

• κάθετη 

Απόκλιση της µέσης γραµµής του οδοντικού τόξου 

K07.3 Ανωµαλίες της θέσης των οδόντων 

∆ιάστηµα 

Συνωστισµός 

Ανωµαλίες µεσοδιαστηµάτων του οδόντα ή των οδόντων 

Περιστροφή 

Εκτόπιση 

Μετατόπιση 

Έγκλειστοι ή εµπεδωµένοι οδόντες µε ανώµαλη θέση αυτών ή των παρακείµενων οδόντων 

Εξαιρ.: Έγκλειστοι και εµπεδωµένοι οδόντες χωρίς ανώµαλη θέση (K01.-) 

K07.4 Ανώµαλη σύγκλειση, µη καθορισµένη 

K07.5 Οδοντοπροσωπικές λειτουργικές ανωµαλίες 

Μη φυσιολογική σύγκλειση της γνάθου 

Ανώµαλη σύγκλειση που οφείλεται σε: 

• µη φυσιολογική κατάποση 

• στοµατική αναπνοή 

• έξεις θηλασµού γλώσσας, χειλέων ή δακτύλων 

Εξαιρ.: βρουξισµός (F45.8) 

νυκτερινός βρυγµός των οδόντων ΜΚΑ (F45.8) 

K07.6 Παθήσεις κροταφογναθικής άρθρωσης 

Σύνδροµο Costen, κροταφογναθικό σύνδροµο 

Λειτουργική διαταραχή της κροταφογναθικής άρθρωσης 

Κροτάλισµα της γνάθου 

Αρθραλγία κροταφογναθικής άρθρωσης 

Εξαιρ.: εξάρθρηµα κροταφογναθικής άρθρωσης (S03.0) 

διάστρεµµα της κροταφογναθικής άρθρωσης (S03.4) 

K07.8 Άλλες οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες 
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K07.9     Οδοντοπροσωπική ανωµαλία, µη καθορισµένη 

K08.-   Άλλα νοσήµατα των οδόντων και του συστήµατος στήριξής τους 

K08.0     Απόπτωση οδόντων που οφείλεται σε συστηµατικά αίτια 

K08.1     Απώλεια οδόντων από ατύχηµα, εξαγωγή, ή εντοπισµένη περιοδοντική νόσος 

K08.2     Ατροφία της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 

K08.3     Παραµένουσα οδοντική ρίζα 

K08.8-    Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των οδόντων και του συστήµατος στήριξής τους 

Έλλειµµα φατνιακής απόφυσης 

Ανώµαλη φατνιακή ακρολοφία 

∆ιόγκωση της φατνιακής απόφυσης ΜΚΑ 

Οδονταλγία ΜΚΑ 

   K08.81   Παθολογικό κάταγµα οδόντα 
Για   τον   προσδιορισµό των υποκείµενων οδοντικών νοσηµάτων, χρησιµοποιήστε   πρόσθετο   

κωδικό (K00-K10). 

K08.88   Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των οδόντων και του συστήµατος στήριξής τους 

K08.9     Νόσηµα των οδόντων και του συστήµατος στήριξής τους, µη καθορισµένο 

K09.-    Κύστεις της στοµατικής περιοχής, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
Περιλαµβ.:  βλάβες µε ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο ανευρυσµατικής κύστης όσο και άλλης  

                     οστεοϊνώδους αλλοίωσης 

Εξαιρ.: ριζική κύστη (K04.8) 

K09.0     Οδοντογενείς αναπτυξιακές κύστεις 

Κύστη: 

• οδοντοφόρος 

• θυλακιώδης 

• ουλική 

• πλάγια περιοδοντική 

• αρχέγονη 

• ανατολής 

K09.1     Αναπτυξιακές κύστεις της στοµατικής περιοχής (µη οδοντογενείς) 

Κύστη: 

• ρινοχειλική [ρινοφατνιακή] 

• ρινοϋπερώια [του τοµικού πόρου] 

K09.2     Άλλες κύστεις των γνάθων 

Κύστη της γνάθου: 

• ανευρυσµατική 

• αιµορραγική 

• τραυµατική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ιδιοπαθής οστική κοιλότητα της γνάθου (K10.0) 

κύστη του Stafne (K10.0) 

K09.8     Άλλες κύστεις της στοµατικής χώρας, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

∆ερµοειδής κύστη 

Επιδερµοειδής κύστη στόµατος 

Λεµφοεπιθηλιακή κύστη 

Μαργαριτάρι του Epstein 

K09.9     Κύστη της στοµατικής χώρας, µη καθορισµένη 

K10.-   Άλλα νοσήµατα των γνάθων 
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K10.0 Αναπτυξιακές διαταραχές των γνάθων 

Ιδιοπαθής οστική κοιλότητα της γνάθου 

Κύστη του Stafne 

Όγκωµα [torus]: 

• γναθιαίο [mandibularis] 

• υπερώιο [palatinus] 

K10.1 Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα γνάθου 

Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα (K06.8) 

K10.2- Φλεγµονώδεις καταστάσεις των γνάθων 

Οστεοµυελίτιδα  (νεογνική) 

Οστεοακτινονέκρωση της γνάθου (οξεία) (χρόνια) (πυώδης) 

Οστεΐτιδα 

Περιοστίτιδα 

Οστικό απόλυµα γνάθου 

Για τον προσδιορισµό του είδους της ακτινοβολίας ως αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

   K10.20 Απόστηµα άνω γνάθου χωρίς επέκταση οπισθογναθιαία ή προς τον κυνικό βόθρο   

   K10.21 Απόστηµα άνω γνάθου µε επέκταση οπισθογναθιαία ή προς τον κυνικό βόθρο  

   K10.28 Άλλες καθορισµένες φλεγµονώδεις καταστάσεις των γνάθων 

K10.29 Φλεγµονώδης κατάσταση των γνάθων, µη καθορισµένη 

K10.3 Φατνιΐτιδα των γνάθων 

Φατνιακή οστεΐτιδα 

Ξηρό φατνίο 

K10.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των γνάθων 

Χερουβισµός 

Εξόστωση της γνάθου 

Ινώδης δυσπλασία 

Ετερόπλευρη υπερπλασία ή υποπλασία της κονδυλοειδούς απόφυσης της κάτω γνάθου 

K10.9 Νόσηµα των γνάθων, µη καθορισµένο 

K11.- Νοσήµατα των σιελογόνων αδένων 

K11.0 Ατροφία σιελογόνου αδένα 

K11.1 Υπερτροφία σιελογόνου αδένα 

K11.2 Σιελαδενίτιδα 

Εξαιρ.: ραγοειδοπαρωτιδικός πυρετός [Heerfordt] (D86.8) 

επιδηµική παρωτίτιδα (B26.-) 

K11.3 Απόστηµα σιελογόνου αδένα 

K11.4 Συρίγγιο σιελογόνου αδένα 

Εξαιρ.: συγγενές συρίγγιο σιελογόνου αδένα (Q38.4) 

K11.5 Σιελολιθίαση 

Σιελόλιθος σιελογόνου αδένα ή του εκφορητικού του πόρου 

Λίθος 

K11.6 Βλεννοκήλη σιελογόνου αδένα 

Βλεννώδης: 

• κύστη από εξαγγείωση σιέλου σιελογόνου αδένα 

• κύστη από κατακράτηση 

Βατράχιο [ranula] 
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K11.7 ∆ιαταραχές της έκκρισης σιέλου 

Πτυελισµός [σιελόρροια] 

Ελλιπής έκκριση σιέλου 

Ξηροστοµία 

Εξαιρ.: Ξηροστοµία ΜΚΑ (R68.2) 

K11.8 Άλλα νοσήµατα των σιελογόνων αδένων 

Καλοήθης λεµφοεπιθηλιακή βλάβη σιελογόνου αδένα 

Σύνδροµο Mikulicz 

Νεκρωτική σιελοµεταπλασία 

Σιελεκτασία 

Στένωση εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένα 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: σύνδροµο ξηρότητας βλεννογόνων [σύνδροµο Sjogren] (M35.0) 

K11.9 Νόσηµα σιελογόνου αδένα, µη καθορισµένο 

Σιελαδενοπάθεια ΜΚΑ 

K12.- Στοµατίτιδα και σχετιζόµενα νοσήµατα 

Εξαιρ.: νεκρωτική στοµατίτιδα [cancrum oris] (Α69.0) 

χειλίτιδα (K13.0) 

ερπητική ουλοστοµατίτιδα [από ιό του απλού έρπητα] (B00.2) 

νοµή (A69.0) 

αφθώδης ερπητική στοµατίτιδα (B00.2) 

γαγγραινώδης στοµατίτιδα (Α69.0) 

K12.0 Υποτροπιάζουσες στοµατικές άφθες 

Άφθες του Bednar 

Βλεννογονική νεκρωτική υποτροπιάζουσα περιαδενίτιδα 

Υποτροπιάζον αφθώδες έλκος 

Χρόνια υποτροπιάζουσα αφθώδης στοµατίτιδα (µείζονα τύπου) (ελάσσονα τύπου) 

Ερπητοειδής στοµατίτιδα 

K12.1 Άλλες µορφές στοµατίτιδας 

Στοµατίτιδα: 

• από οδοντική πρόθεση-οδοντοστοιχία 

• ελκώδης 

• φυσαλιδώδης 

• ΜΚΑ 

K12.2- Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] και απόστηµα στόµατος 

Εξαιρ.: απόστηµα: 

• γνάθου (Κ10.2-) 

• παροδοντικό (Κ05.2) 

• περιακρορριζικό (K04.6-K04.7) 

• περιαµυγδαλικό (J36) 

• σιελογόνου αδένα (K11.3) 

• γλώσσας (K14.0) 

   K12.20 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] του (εδάφους του) στόµατος 

K12.21 Υπογνάθιο απόστηµα χωρίς επέκταση στο µεσοθωράκιο, παραφαρυγγικά ή στον τράχηλο 

K12.22 Υπογνάθιο απόστηµα µε επέκταση στο µεσοθωράκιο, παραφαρυγγικά ή στον τράχηλο 

K12.23 Απόστηµα παρειάς 

Εξαιρ.: δερµατικό απόστηµα παρειάς (L02.0) 

   K12.28 Άλλοι φλέγµονες [κυτταρίτιδες] και αποστήµατα του στόµατος 

Απόστηµα κάτω γνάθου 
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   K12.29 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] και απόστηµα στόµατος, µη καθορισµένος(η-ο) 

K12.3 Στοµατίτιδα (ελκωτική) 

Βλεννογονίτιδα (στόµατος) (στοµατοφάρυγγα): 

• από φαρµακευτικές ουσίες 

• µετά από ακτινοβολία 

• ιογενής 

• ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: βλεννογονίτιδα (ελκωτική) του γαστρεντερικού συστήµατος (εκτός στόµατος και 

στοµατοφάρυγγα) (Κ92.8) 

K13.- Άλλα νοσήµατα των χειλέων και του στοµατικού βλεννογόνου 

Περιλαµβ.:  επιθηλιακές ανωµαλίες της γλώσσας 

Εξαιρ.: ορισµένα νοσήµατα των ούλων και της νωδής φατνιακής ακρολοφίας (K05-K06) 

νοσήµατα της γλώσσας (Κ14.-) 

στοµατίτιδα και σχετιζόµενα νοσήµατα (Κ12.-) 

κύστεις της στοµατικής κοιλότητας (K09.-) 

K13.0 Νοσήµατα των χειλέων 

Γωνιακή χειλίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Χειλίτιδα: 

• γωνιακή 

• αποφολιδωτική 

• αδενωµατώδης 

• ΜΚΑ 

Χειλοδυνία 

Χείλωση 

Εξαιρ.: γωνιακή χειλίτιδα από: 

• καντιντίαση (B37.88) 

• ανεπάρκεια ριβοφλαβίνης (E53.0) 

αριβοφλαβίνωση (E53.0) 

ακτινική χειλίτιδα (L55-L59) 

K13.1 ∆ήξη [δάγκωµα] παρειάς και χειλέων 

K13.2 Λευκοπλακία και άλλες ανωµαλίες του στοµατικού επιθηλίου, συµπεριλαµβανοµένης 

της γλώσσας 

Ερυθροπλακία του στοµατικού επιθηλίου, 

Λευκοίδηµα συµπεριλαµβανοµένης της γλώσσας 

Λευκοκεράτωση υπερώας από καπνό 

Υπερώα καπνιστή 

Εξαιρ.: τριχωτή λευκοπλακία (K13.3) 

K13.3 Τριχωτή λευκοπλακία 

K13.4 Κοκκίωµα και κοκκιωµατώδεις βλάβες του στοµατικού βλεννογόνου 

Ηωσινόφιλο κοκκίωµα 

Πυογόνο κοκκίωµα του στοµατικού βλεννογόνου 

Μυρµηκιώδες  ξάνθωµα 

K13.5 Υποβλεννογόνια ίνωση στοµατικού βλεννογόνου 

υποβλεννογόνια ίνωση γλώσσας 

K13.6 Υπερπλασία του στοµατικού βλεννογόνου από ερεθισµό 

Εξαιρ.: υπερπλασία   της   νωδής   φατνιακής ακρολοφίας από ερεθισµό [υπερπλασία  από  

οδοντική πρόθεση-οδοντοστοιχία] (K06.2) 
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K13.7 Άλλες και µη καθορισµένες βλάβες του στοµατικού βλεννογόνου 

Εστιακή στοµατική βλεννίνωση 

K14.- Νοσήµατα της γλώσσας 

Εξαιρ.: ερυθροπλακία 

εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία 

λευκοίδηµα της γλώσσας (Κ13.2) 

λευκοπλακία 

τριχωτή λευκοπλακία (Κ13.3) 

µακρογλωσσία (συγγενής) (Q38.2) 

υποβλεννογόνια ίνωση της γλώσσας (K13.5) 
 

K14.0 Γλωσσίτιδα  

 Απόστηµα γλώσσας 

 Εξέλκωση (τραυµατική)  

 Εξαιρ.: ατροφική γλωσσίτιδα (K14.4)  

K14.1 Γεωγραφική γλώσσα  

 Αποφολιδωτική τοπική γλωσσίτιδα 

Καλοήθης µεταναστευτική γλωσσίτιδα 

 

K14.2 Μέση ροµβοειδής γλωσσίτιδα  

K14.3 Υπερτροφία των γλωσσικών θηλών  

 Επίχριστη γλώσσα 

Υπερτροφία των φυλλοειδών θηλών 

Μαύρη λαχνωτή γλώσσα [Lingua villosa nigra] 

Μαύρη τριχωτή γλώσσα 

 

K14.4 Ατροφία των γλωσσικών θηλών  

 Ατροφική γλωσσίτιδα  

K14.5 Πτυχωτή γλώσσα  

 Ρυτιδώδης γλώσσα 

 Αυλακωτή  

 Οσχεοειδής γλώσσα 

Εξαιρ.: συγγενής αυλακωτή γλώσσα (Q38.3) 

 

K14.6 Γλωσσοδυνία  

 Καυσαλγία γλώσσας 

Επώδυνη γλώσσα 

 

K14.8 Άλλα νοσήµατα της γλώσσας  

 Ατροφία  

 Υπερτροφία της 

γλώσσας 

 Ρωγµή  

 ∆ιόγκωση  

K14.9 Νόσηµα της γλώσσας, µη καθορισµένο  

 Νόσηµα της γλώσσας ΜΚΑ  
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Νοσήµατα του οισοφάγου, του στοµάχου και του 

δωδεκαδακτύλου 
 

(K20-K31) 

Εξαιρ.: διαφραγµατοκήλη  (K44.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση µε τις κατηγορίες K25-K28: 

.0 Οξύ(εία), µε αιµορραγία 

.1 Οξύ(εία), µε διάτρηση 

.2 Οξύ(εία), µε αιµορραγία και διάτρηση 

.3 Οξύ(εία), χωρίς αιµορραγία ή διάτρηση 

.4 Χρόνιο(α) ή µη καθορισµένο(η), µε αιµορραγία 

.5 Χρόνιο(α) ή µη καθορισµένο(η), µε διάτρηση 

.6 Χρόνιο(α) ή µη καθορισµένο(η), µε αιµορραγία και διάτρηση 

.7 Χρόνιο(α), χωρίς αιµορραγία ή διάτρηση 

.9 Μη καθορισµένο(η) ως οξύ(εία) ή χρόνιο(α), χωρίς αιµορραγία ή διάτρηση 

K20 Οισοφαγίτιδα 

Περιλαµβ.:   απόστηµα οισοφάγου 

διάβρωση οισοφάγου 

οισοφαγίτιδα: 

• χηµική 

• πεπτική 

• ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο 

ΧΧ). 

Εξαιρ.: µε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (K21.0) 

οισοφαγίτιδα από παλινδρόµηση (Κ21.0) 

K21.- Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση [ΓΟΠ] 

K21.0 Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση [ΓΟΠ] µε οισοφαγίτιδα 

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόµηση 

K21.9 Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση [ΓΟΠ] χωρίς οισοφαγίτιδα 

Οισοφαγική παλινδρόµηση ΜΚΑ 

K22.- Άλλα νοσήµατα του οισοφάγου 

Εξαιρ.: οισοφαγικοί κιρσοί (I85.-) 

K22.0 Αχαλασία του καρδιακού σφιγκτήρα 

Αχαλασία ΜΚΑ 

Καρδιόσπασµος 

Εξαιρ.: συγγενής καρδιόσπασµος (Q39.5) 
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K22.1 Έλκος του οισοφάγου 

Έλκος οισοφάγου: 

• οφειλόµενο σε κατάποση: 

- φαρµάκων και φαρµακευτικών ουσιών 

- χηµικών ουσιών 

• από µυκητιασική λοίµωξη 

• πεπτικό 

• ΜΚΑ 

Ελκωτική οισοφαγίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο 

ΧΧ). 

K22.2 Απόφραξη του οισοφάγου 

Συµπίεση 

Σύσφιξη του οισοφάγου 

Στένωση 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: συγγενής στένωση ή ρίκνωση του οισοφάγου (Q39.3) 

K22.3 ∆ιάτρηση οισοφάγου 

Ρήξη οισοφάγου 

Εξαιρ.: τραυµατική διάτρηση (της θωρακικής µοίρας) του οισοφάγου (S27.83) 

K22.4 ∆υσκινησία του οισοφάγου 

∆ιάχυτος οισοφαγικός σπασµός 

Οισοφάγος δίκην τιρµπουσόν [εκπώµαστρο] 

Σπασµός του οισοφάγου 

Εξαιρ.: καρδιόσπασµος (K22.0) 

K22.5 Εκκόλπωµα του οισοφάγου, επίκτητο 

Οισοφαγικό κόλπωµα, επίκτητο 

Εξαιρ.: εκκόλπωµα του οισοφάγου (συγγενές) (Q39.6) 

K22.6 Σύνδροµο Mallory-Weiss 

Ρήξη βλεννογόνου καρδιοοισοφαγικής συµβολής µε αιµορραγία 

K22.7 Οισοφάγος Βarrett 

Barrett: 

• νόσος (του) 

• σύνδροµο (του) 

Εξαιρ.: έλκος του Barrett (K22.1) 

K22.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του οισοφάγου 

Αιµορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ 

K22.9 Νόσηµα του οισοφάγου, µη καθορισµένο 

K23.-* Παθήσεις του οισοφάγου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

K23.0*   Φυµατιώδης οισοφαγίτιδα (A18.8+) 

K23.1*   Μεγαοισοφάγος στη νόσο του Chagas (B57.3+) 

K23.8*   Παθήσεις του οισοφάγου σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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K25.- Γαστρικό έλκος 
[για τους 4ους χαρακτήρες, συµβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας] 

Περιλαµβ.:  (πεπτικό) έλκος: 

• στοµάχου 

• πυλωρού 

Για τον προσδιορισµό του φαρµάκου, εάν (το έλκος) είναι φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: οξεία αιµορραγική διαβρωτική γαστρίτιδα (K29.0) 

(οξεία) διάβρωση στοµάχου (Κ29.6) 

πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.- ) 

K26.- ∆ωδεκαδακτυλικό έλκος 
[για τους 4ους χαρακτήρες, συµβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας] 

Περιλαµβ.:   πεπτικό έλκος: 

• δωδεκαδακτύλου 

• µεταπυλωρικό 

Για τον προσδιορισµό του φαρµάκου, εάν (το έλκος) είναι φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: (οξεία) διάβρωση δωδεκαδακτύλου (Κ29.8) 

πεπτικό έλκος ΜΚΑ (K27.-) 

K27.- Πεπτικό έλκος, µη καθορισµένης εντόπισης 
[για τους 4ους χαρακτήρες, συµβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας] 

Περιλαµβ.:  έλκος: 

• γαστροδωδεκαδακτυλικό ΜΚΑ 

• πεπτικό ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πεπτικό έλκος του νεογνού (P78.8) 

K28.- Γαστρονηστιδικό έλκος 
[για τους 4ους χαρακτήρες, συµβουλευτείτε τον πίνακα στην αρχή της κατηγορίας] 

Περιλαµβ.:   έλκος (πεπτικό) ή διάβρωση: 

• αναστοµωτικό(ή) 

• γαστρεντερικό(ή) 

• γαστρονηστιδικό(ή) 

• γαστροκολικό(ή) 

• νηστιδικό(ή) 

• γαστρικής παρυφής 

• στοµίου 

Εξαιρ.: πρωτοπαθές έλκος του λεπτού εντέρου (K63.3) 

K29.- Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα 

Εξαιρ.: ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα (K52.8) 

σύνδροµο Zollinger-Ellison (E16.4) 

K29.0 Οξεία αιµορραγική γαστρίτιδα 

οξεία (διαβρωτική) γαστρίτιδα µε αιµορραγία 

K29.1 Άλλη οξεία γαστρίτιδα 

K29.2 Αλκοολική γαστρίτιδα 

K29.3 Χρόνια επιπολής [επιφανειακή] γαστρίτιδα 

K29.4 Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα 

Ατροφία γαστρικού βλεννογόνου 

K29.5 Χρόνια γαστρίτιδα, µη καθορισµένη 

Χρόνια γαστρίτιδα: 

• άντρου 

• θόλου 
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K29.6 Άλλη γαστρίτιδα 

Γιγαντιαία υπερτροφική γαστρίτιδα 

Κοκκιωµατώδης γαστρίτιδα 

∆ιάβρωση στοµάχου (οξεία) 

Νόσος Menetrier [υπερτροφική γαστροπάθεια του Menetrier] 

K29.7 Γαστρίτιδα, µη καθορισµένη 

K29.8 ∆ωδεκαδακτυλίτιδα 

K29.9 Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, µη καθορισµένη 

K30 Λειτουργική δυσπεψία 

Περιλαµβ.:  διαταραχή της πέψης 

Εξαιρ.: δυσπεψία: 

• νευρική (F45.31) 

• νευρωτική (F45.31) 

• ψυχογενής (F45.31) 

• ΜΚΑ (R10.1) 

οπισθοστερνικός καύσος (R12) 

K31.- Άλλα νοσήµατα του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου 

Περιλαµβ.:  λειτουργικές διαταραχές του στοµάχου 

Εξαιρ.: εκκόλπωµα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1) 

αιµορραγία πεπτικού (K92.0-K92.2) 

K31.0 Οξεία διάταση στοµάχου 

Οξεία διαστολή στοµάχου 

K31.1 Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων 

Πυλωρική στένωση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0) 

K31.2 Κλεψυδροειδής στένωση στοµάχου 

Εξαιρ.: συγγενής κλεψυδροειδής στόµαχος (Q40.2) 

κλεψυδροειδής σύσπαση του στοµάχου (K31.88) 

K31.3 Πυλωρόσπασµος, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: πυλωρόσπασµος: 

• συγγενής ή βρεφικός (Q40.0) 

• νευρωτικός (F45.31) 

• ψυχογενής (F45.31) 

K31.4 Εκκόλπωµα στοµάχου 

Εξαιρ.: συγγενές εκκόλπωµα στοµάχου (Q40.2) 

K31.5 Απόφραξη δωδεκαδακτύλου 

Ειλεός δωδεκαδακτύλου (χρόνιος) 

Συµπίεση 

Στένωση δωδεκαδακτύλου 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: συγγενής στένωση δωδεκαδακτύλου (Q41.0) 

K31.6 Συρίγγιο του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου [γαστροδωδεκαδακτυλικό] 

Γαστρονηστιδοκολικό συρίγγιο 

Γαστροκολικό συρίγγιο 
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K31.7 Πολύποδας του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου 

Υπερπλαστικός πολύποδας 

Πολύποδας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αδενωµατώδης πολύποδας στοµάχου (D13.1) 

αδενωµατώδης πολύποδας δωδεκαδακτύλου (D13.2) 

K31.8- Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου 

Αχλωρυδρία 

Γαστρόπτωση 

Κλεψυδροειδής σύσπαση στοµάχου 

K31.81 Αγγειακή δυσπλασία στοµάχου και δωδεκαδακτύλου χωρίς αιµορραγία 

K31.82 Αγγειακή δυσπλασία στοµάχου και δωδεκαδακτύλου µε αιµορραγία 

K31.88 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου 

K31.9 Νόσηµα του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου, µη καθορισµένο 

 

 

 

Νοσήµατα της σκωληκοειδούς απόφυσης 
 

(K35-K38) 

K35.- Οξεία σκωληκοειδίτιδα 

K35.2 Οξεία σκωληκοειδίτιδα µε γενικευµένη περιτονίτιδα 

Σκωληκοειδίτιδα (οξεία) µε γενικευµένη (διάχυτη) περιτονίτιδα µετά από διάτρηση ή ρήξη 

K35.3- Οξεία σκωληκοειδίτιδα µε εντοπισµένη περιτονίτιδα 

   K35.30 Οξεία σκωληκοειδίτιδα µε εντοπισµένη περιτονίτιδα χωρίς ρήξη ή διάτρηση     

   K35.31 Οξεία σκωληκοειδίτιδα µε εντοπισµένη περιτονίτιδα µε ρήξη ή διάτρηση   

   K35.32 Οξεία σκωληκοειδίτιδα µε περιτοναϊκό απόστηµα 

K35.8 Οξεία σκωληκοειδίτιδα µη καθορισµένη 

Οξεία σκωληκοειδίτιδα χωρίς εντοπισµένη ή γενικευµένη περιτονίτιδα 

K36 Άλλες µορφές σκωληκοειδίτιδας 

Περιλαµβ.:  σκωληκοειδίτιδα: 

• χρόνια 

• υποτροπιάζουσα 

Σκωληκοειδίτιδα, µη καθορισµένη 

Άλλα νοσήµατα της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K38.0 Υπερπλασία της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K38.1 Σκωληκοειδή συγκρίµατα 

κοπρόλιθος της σκωληκοειδούς απόφυσης 

στερκόλιθος 

K38.2 Εκκόλπωµα της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K38.3 Συρίγγιο της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K38.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα της σκωληκοειδούς απόφυσης 

Εγκολεασµός της σκωληκοειδούς απόφυσης 

K38.9 Νόσηµα της σκωληκοειδούς απόφυσης, µη καθορισµένο 

K37 

K38.- 
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Κήλες 

 

(K40-K46) 

Σηµειώσεις: Η κήλη που εµφανίζει γάγγραινα και απόφραξη ταξινοµείται σαν κήλη µε γάγγραινα. 

Περιλαµβ.:  κήλη: 

• συγγενής [εκτός της διαφραγµατοκήλης ή της κήλης δια του οισοφαγικού τρήµατος του διαφράγµατος] 

• επίκτητη 

• υποτροπιάζουσα 

K40.- Βουβωνοκήλη 

Περιλαµβ.:  βουβωνοκήλη: 

• αµφοτερόπλευρη 

• άµεση [ευθεία] 

• έµµεση 

• λοξή 

• ΜΚΑ 

οσχεοκήλη 

ατελής σύγκλειση βουβωνικού στοµίου 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην ενότητα K40: 

0       Μη υποτροπιάζουσα 

1       Υποτροπιάζουσα 

K40.0- Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

K40.1- Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη µε γάγγραινα 

K40.2- Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Αµφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη ΜΚΑ 

K40.3- Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς βουβωνοκήλη, µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη): 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη                χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K40.4- Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς βουβωνοκήλη, µε γάγγραινα 

Βουβωνοκήλη ΜΚΑ, µε γάγγραινα 

K40.9- Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Βουβωνοκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ 

K41.- Μηροκήλη 

K41.0 Αµφοτερόπλευρη µηροκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

K41.1 Αµφοτερόπλευρη µηροκήλη µε γάγγραινα 

K41.2 Αµφοτερόπλευρη µηροκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Αµφοτερόπλευρη µηροκήλη ΜΚΑ 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο XI 
 

Σελίδα 354   

 
 

K41.3 Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς µηροκήλη, µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Μηροκήλη (ετερόπλευρη):  

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K41.4 Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς µηροκήλη, µε γάγγραινα 

K41.9 Ετερόπλευρη ή µη καθορισµένης πλευράς µηροκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Μηροκήλη (ετερόπλευρη) ΜΚΑ 

K42.- Οµφαλοκήλη 

Περιλαµβ.:  παραοµφαλοκήλη 

Εξαιρ.: οµφαλοκήλη (συγγενής) (Q79.2) 

K42.0 Οµφαλοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Οµφαλοκήλη: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K42.1 Οµφαλοκήλη µε γάγγραινα 

Γαγγραινώδης οµφαλοκήλη 

K42.9 Οµφαλοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Οµφαλοκήλη ΜΚΑ 

K43.- Κοιλιοκήλη 

K43.0 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K43.1 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη µε γάγγραινα 

K43.2 Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη ΜΚΑ 

K43.3 Παραστοµιακή κήλη µε απόφραξη χωρίς γάγγραινα 

Παραστοµιακή κήλη: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K43.4 Παραστοµιακή κήλη µε γάγγραινα 

K43.5 Παραστοµιακή κήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Παραστοµιακή κήλη ΜΚΑ 
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K43.6- Άλλες µη καθορισµένες κοιλιοκήλες µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Κάθε κοιλιοκήλη µε κωδικό Κ43.6-: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

   K43.60 Επιγαστρική κήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

K43.68 Άλλη κοιλιοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Κήλη: 

• υπογαστρίου 

• µέσης γραµµής 

• του Spiegel [της ηµισεληνοειδούς γραµµής] 

• υποξιφοειδική 

   K43.69 Μη καθορισµένη κοιλιοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

K43.7- Άλλη και µη καθορισµένη κοιλιοκήλη µε γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού Κ43.6- µε γάγγραινα 

   K43.70 Επιγαστρική κήλη µε γάγγραινα 

K43.78 Άλλη κοιλιοκήλη µε γάγγραινα 

Κήλη: 

• υπογαστρίου 

• µέσης γραµµής 

• του Spiegel [της ηµισεληνοειδούς γραµµής] 

• υποξιφοειδική 

   K43.79 Μη καθορισµένη κοιλιοκήλη µε γάγγραινα 

K43.9- Άλλη και µη καθορισµένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

K43.90 Επιγαστρική κήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

K43.98 Άλλη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Κήλη: 

• υπογαστρίου 

• µέσης γραµµής 

• του Spiegel [της ηµισεληνοειδούς γραµµής] 

• υποξιφοειδική 

   K43.99 Μη καθορισµένη κοιλιοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Κοιλιοκήλη ΜΚΑ 

K44.- ∆ιαφραγµατοκήλη 

Περιλαµβ.:  κήλη δια του οισοφαγικού τρήµατος του διαφράγµατος (οισοφαγική) (ολισθαίνουσα) 

παραοισοφαγική κήλη 

Εξαιρ.: συγγενής: 

• κήλη δια του οισοφαγικού τρήµατος του διαφράγµατος (Q40.1) 

• διαφραγµατοκήλη (Q79.0) 

K44.0 ∆ιαφραγµατοκήλη µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

∆ιαφραγµατοκήλη: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 
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K44.1 ∆ιαφραγµατοκήλη µε γάγγραινα 

Γαγγραινώδης διαφραγµατοκήλη 

K44.9 ∆ιαφραγµατοκήλη χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

∆ιαφραγµατοκήλη ΜΚΑ 

K45.- Άλλες κήλες κοιλιακής χώρας 

Περιλαµβ.:  κήλη: 

• κοιλιακή, καθορισµένης εντόπισης, που δεν ταξινοµείται αλλού 

• ισχιακή 

• οσφυϊκή 

• θυρεοειδούς τρήµατος 

• αιδοίου 

• οπισθοπεριτοναϊκή 

K45.0 Άλλες καθορισµένες κήλες κοιλιακής χώρας µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού Κ45: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K45.1 Άλλες καθορισµένες κήλες κοιλιακής χώρας µε γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού Κ45 µε γάγγραινα 

K45.8 Άλλες καθορισµένες κήλες κοιλιακής χώρας χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

K46.- Μη καθορισµένη κήλη κοιλιακής χώρας 

Περιλαµβ.:  εντεροκήλη 

κήλη επιπλόου 

κήλη: 

• εσωτερική 

• εντερική 

• ενδοκοιλιακή 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: • κολπική εντεροκήλη (N81.5) 

K46.0 Μη καθορισµένη κήλη κοιλιακής χώρας µε απόφραξη, χωρίς γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού Κ46: 

•     συστραφείσα 

•     µη ανατασσόµενη             χωρίς γάγγραινα 

•     περιεσφιγµένη 

•     που προκαλεί απόφραξη 

K46.1 Μη καθορισµένη κήλη κοιλιακής χώρας µε γάγγραινα 

Οποιαδήποτε κήλη του κωδικού Κ46 µε γάγγραινα 

K46.9 Μη καθορισµένη κήλη κοιλιακής χώρας χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα 

Κήλη κοιλιακής χώρας ΜΚΑ 
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Μη λοιµώδης εντερίτιδα και κολίτιδα 
 

(K50-K52) 

Περιλαµβ.:  µη λοιµώδης φλεγµονώδης νόσος του εντέρου 

Εξαιρ.: σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου (K58.-) 

µεγάκολο (K59.3) 

K50.- Νόσος Crohn [τµηµατική εντερίτιδα] 

Περιλαµβ.:   κοκκιωµατώδης εντερίτιδα 

Εξαιρ.: µη ειδική κολίτιδα (Κ52.3-) 

ελκώδης κολίτιδα (K51.- ) 

K50.0 Νόσος Crohn του λεπτού εντέρου 

        Νόσος Crohn [τμηματική εντερίτιδα] του: 

• δωδεκαδακτύλου 

• ειλεού 

• νήστιδας 

        Ειλεΐτιδα: 

• τοπική 
 • τελική 

Εξαιρ.: νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου (K50.82) 

K50.1 Νόσος Crohn του παχέος εντέρου 

Κολίτιδα: 

• κοκκιωµατώδης 

• τµηµατική 

Νόσος Crohn [τµηµατική εντερίτιδα] του: 

• παχέος εντέρου 

• κόλου 

• ορθού 

Εξαιρ.: νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου (K50.82) 

K50.8- Άλλη νόσος Crohn 

K50.80 Νόσος Crohn στοµάχου 

K50.81 Νόσος Crohn οισοφάγου 

K50.82 Νόσος Crohn οισοφάγου, στοµάχου και εντέρου, µε προσβολή πολλών τµηµάτων 

του γαστρεντερικού συστήµατος 

Νόσος Crohn του λεπτού και του παχέος εντέρου 

   K50.88 Άλλες µορφές νόσου Crohn 

K50.9 Νόσος Crohn, µη καθορισµένη 

Νόσος Crohn ΜΚΑ 

Τοπική εντερίτιδα ΜΚΑ 

K51.- Ελκώδης κολίτιδα 

K51.0 Ελκώδης (χρόνια) πανκολίτιδα 

Παλίνδροµη ειλεΐτιδα (backwash ileitis) 

Υφολική ελκώδης (χρόνια) κολίτιδα 

Εξαιρ.: µη ειδική κολίτιδα (Κ52.3-) 

K51.2 Ελκώδης (χρόνια) πρωκτίτιδα 
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K51.3 Ελκώδης (χρόνια) ορθοσιγµοειδίτιδα 

K51.4 Φλεγµονώδεις πολύποδες του κόλου 

K51.5 Κολίτιδα του αριστερού κόλου 

Κολίτιδα αριστερού τµήµατος του παχέος εντέρου 

K51.8 Άλλη ελκώδης κολίτιδα 

K51.9 Ελκώδης κολίτιδα, µη καθορισµένη 

K52.- Άλλη µη λοιµώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

K52.0 Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από ακτινοβολία 

K52.1 Τοξική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα από φαρµακευτικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα ή του φαρµάκου, επί γαστρεντερίτιδας ή  

κολίτιδας φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

K52.2 Αλλεργική και σχετιζόµενη µε τη διατροφή γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

Γαστρεντερίτιδα ή κολίτιδα από τροφική αλλεργία 

K52.3- Μη ειδική κολίτιδα 

Εξαιρ.: ελκώδης κολίτιδα (K51.-) 

νόσος Crohn (K50.-) 

   K52.30 Μη ειδική πανκολίτιδα 

Μη ειδική υφολική κολίτιδα 

   K52.31    Μη ειδική κολίτιδα αριστερού 

κόλου  

   K52.32    Μη ειδική κολίτιδα 

ορθοσιγµοειδούς   

   K52.38   Άλλη µη ειδική κολίτιδας 

K52.8 Άλλη καθορισµένη µη λοιµώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα 

Ηωσινοφιλική γαστρίτιδα ή γαστρεντερίτιδα 

Κολλαγονική κολίτιδα 

Λεµφοκυτταρική κολίτιδα 

Μικροσκοπική (κολλαγονική ή λεµφοκυτταρική) κολίτιδα 

K52.9 Μη λοιµώδης γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα, µη καθορισµένη 

∆ιάρροια 

Εντερίτιδα 

Ειλεΐτιδα µη λοιµώδους αιτιολογίας 

Νηστίτιδα [φλεγµονή νήστιδας] 

Σιγµοειδίτιδα 

Εξαιρ.: νεογνική διάρροια (µη λοιµώδης) (P78.3) 

λειτουργική διάρροια (K59.1) 

κολίτιδα, διάρροια, εντερίτιδα, γαστρεντερίτιδα: 

• λοιµώδης (A09.0) 

• µη καθορισµένης προέλευσης (Α09.9) 

ψυχογενής διάρροια (F45.32) 
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Άλλα νοσήµατα του εντέρου 
 

(K55-K64) 

K55.- Αγγειακά νοσήµατα του εντέρου 

Εξαιρ.: νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εµβρύου ή του νεογνού (P77) 

K55.0 Οξεία αγγειακά νοσήµατα του εντέρου 

Οξεία(ύ): 

• έµφρακτο του εντέρου 

• ισχαιµία του λεπτού εντέρου 

• κεραυνοβόλος ισχαιµική 

κολίτιδα Μεσεντέρια(ο) 

(αρτηριακή(ό)) (φλεβική(ό)): 

• εµβολή 

• έµφρακτο 

• θρόµβωση 

Υποξεία ισχαιµική κολίτιδα 

K55.1 Χρόνια αγγειακά νοσήµατα του εντέρου 

Χρόνια, ισχαιµική: 

• εντερίτιδα 

• εντεροκολίτιδα 

• κολίτιδα 

Ισχαιµική στένωση του εντέρου 

Μεσεντέρια: 

• αθηροσκλήρωση 

• αγγειακή ανεπάρκεια 

K55.2- Αγγειοδυσπλασία του παχέος εντέρου 

   K55.21 Χωρίς αιµορραγία 

Αγγειοδυσπλασία του παχέος εντέρου ΜΚΑ 

   K55.22 Με αιµορραγία 

K55.8- Άλλα αγγειακά νοσήµατα του εντέρου 

K55.81 Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου χωρίς αιµορραγία 

Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αγγειοδυσπλασία του δωδεκαδακτύλου χωρίς αιµορραγία (Κ31.81) 

   K55.82 Αγγειοδυσπλασία του λεπτού εντέρου µε αιµορραγία 

Εξαιρ.: αγγειοδυσπλασία του δωδεκαδακτύλου µε αιµορραγία (Κ31.82) 

   K55.88 Άλλα αγγειακά νοσήµατα του εντέρου 

K55.9 Αγγειακό νόσηµα του εντέρου, µη καθορισµένο 

Ισχαιµική: 

• εντερίτιδα                                             ΜΚΑ 

• εντεροκολίτιδα 

• κολίτιδα 

K56.- Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη 

Εξαιρ.: στένωση του πρωκτού και του ορθού (K62.4) 

συγγενής ρίκνωση του εντέρου (Q41-Q42) 

απόφραξη του δωδεκαδακτύλου (K31.5) 

ισχαιµική στένωση του εντέρου (K55.1) 

ειλεός από µηκώνιο (E84.1) 

µε κήλη (K40-K46) 

µετεγχειρητική εντερική απόφραξη (K91.3) 
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K56.0 Παραλυτικός ειλεός 

Παράλυση του: 

• εντέρου 

• εντερικού τοιχώµατος 

• κόλου 

Εξαιρ.: ειλεός από χολόλιθο (K56.3) 

ειλεός ΜΚΑ (K56.7) 

αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ (K56.6) 

K56.1 Εγκολεασµός 

Εγκολεασµός [intussusception] του: 

• εντέρου 

• εντερικού τοιχώµατος 

• κόλου 

• ορθού 

Εξαιρ.: εγκολεασµός σκωληκοειδούς απόφυσης (Κ38.8) 

K56.2 Συστροφή 

Περιστροφή 

Στραγγαλισµός Λεπτού ή παχέως εντέρου 

Συστροφή 

K56.3 Ειλεός από χολόλιθο 

Απόφραξη του εντέρου από χολόλιθο 

K56.4 Άλλη ενσφήνωση στο έντερο 

Εντερόλιθου 

Ενσφήνωση: 

• κολική 

• κοπράνων 

Κοπρόλιθος 

K56.5 Εντερικές συµφύσεις [ταινίες] µε απόφραξη 

Συµφυτικός ειλεός 

Περιτοναϊκές συµφύσεις µε εντερική απόφραξη 

K56.6 Άλλη και µη καθορισµένη απόφραξη του εντέρου 

Εντερική στένωση 

αποφρακτικός ειλεός ΜΚΑ 

Απόφραξη 

Στένωση κολική ή εντερικού τοιχώµατος 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: άλλη και µη καθορισµένη νεογνική εντερική απόφραξη, που ταξινοµείται στις ενότητες  

                      P76.8 ή P76.9 

K56.7 Ειλεός, µη καθορισµένος 

K57.- Εκκολπωµατική νόσος του εντέρου 

Περιλαµβ.:  εκκολπώµατα 

εκκολπωµατίτιδα λεπτού, παχέος εντέρου 

εκκολπωµάτωση 

Εξαιρ.: συγγενές εκκόλπωµα του εντέρου (Q43.8) 

εκκόλπωµα της σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.2) 

µεκκέλειος απόφυση (Q43.0) 

K57.0- Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου µε περιτονίτιδα 

Εξαιρ.: εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα (K57.4-) 
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    K57.00 Εκκολπωµάτωση λεπτού εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς αιµορραγία  

    K57.01 Εκκολπωµάτωση λεπτού εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και αιµορραγία   

    K57.02 Εκκολπωµατίτιδα λεπτού εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς αιµορραγία   

    K57.03 Εκκολπωµατίτιδα λεπτού εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και αιµορραγία   

    K57.1- Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου, χωρίς διάτρηση ή απόστηµα (K57.5-) 

    K57.10 Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή αιµορραγία    

    K57.11 Εκκολπωµάτωση του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστηµα, µε αιµορραγία 

    K57.12 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή αιµορραγία   

    K57.13 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα, µε αιµορραγία  

    K57.2- Εκκολπωµάτωση του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του κόλου µε περιτονίτιδα 

Εξαιρ.: εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα (K57.4-) 

K57.20 Εκκολπωµάτωση του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς αιµορραγία 

K57.21 Εκκολπωµάτωση του παχέος εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και αιµορραγία  

K57.22 Εκκολπωµατίτιδα του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς αιµορραγία 

K57.23 Εκκολπωµατίτιδα του παχέος εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και αιµορραγία 

K57.3- Εκκολπωµάτωση του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του κόλου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα (K57.5-) 

   K57.30 Εκκολπωµάτωση παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή αιµορραγία   

   K57.31 Εκκολπωµάτωση παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστηµα, µε αιµορραγία   

   K57.32 Εκκολπωµατίτιδα παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή αιµορραγία    

   K57.33 Εκκολπωµατίτιδα παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση και απόστηµα, µε αιµορραγία 

K57.4- Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου µε περιτονίτιδα 

K57.40 Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς 

αιµορραγία 

K57.41 Εκκολπωµάτωση τόσο του λεπτού όσο και του παχέος εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και 

αιµορραγία 

K57.42 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση και απόστηµα, χωρίς 

αιµορραγία 

K57.43 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου µε διάτρηση, απόστηµα και αιµορραγία 

K57.5- Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος ΜΚΑ 

   K57.50 Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα, ή 

                   αιµορραγία 
K57.51 Εκκολπωµάτωση του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα, µε 

αιµορραγία 

K57.52 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή 

               αιµορραγία 
K57.53 Εκκολπωµατίτιδα του λεπτού και του παχέος εντέρου χωρίς διάτρηση ή απόστηµα, µε 

αιµορραγία 

K57.8- Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, µε διάτρηση και απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του εντέρου ΜΚΑ µε περιτονίτιδα 
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K57.80 Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, µε διάτρηση και απόστηµα, 

χωρίς αιµορραγία 

K57.81 Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, µε διάτρηση, απόστηµα και 

αιµορραγία 

K57.82 Εκκολπωµατίτιδα του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, µε διάτρηση και απόστηµα, 

χωρίς αιµορραγία 

K57.83 Εκκολπωµατίτιδα του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, µε διάτρηση, απόστηµα και 

αιµορραγία 

K57.9- Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, χωρίς διάτρηση ή 

απόστηµα 

Εκκολπωµάτωση του εντέρου ΜΚΑ 

K57.90 Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή 

αιµορραγία 

K57.91 Εκκολπωµάτωση του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, χωρίς διάτρηση ή απόστηµα, 

µε αιµορραγία 

K57.92 Εκκολπωµατίτιδα του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, χωρίς διάτρηση, απόστηµα ή 

αιµορραγία 

K57.93 Εκκολπωµατίτιδα του εντέρου, µη καθορισµένου τµήµατος, χωρίς διάτρηση ή απόστηµα, 

µε αιµορραγία 

K58.- Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου 

Περιλαµβ.:  irritable bowel syndrom 

σπαστική κολίτιδα 

ευερέθιστο έντερο 

K58.0 Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου µε διάρροια 

K58.9 Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου χωρίς διάρροια 

Σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου ΜΚΑ 

K59.- Άλλες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

Εξαιρ.: λειτουργικές διαταραχές του στοµάχου (K31.-) 

εντερική δυσαπορρόφηση (K90.-) 

ψυχογενείς εντερικές διαταραχές (F45.32) 

αλλαγή των εντερικών συνηθειών ΜΚΑ (R19.4) 

K59.0 ∆υσκοιλιότητα 

K59.1 Λειτουργική διάρροια 

K59.2 Νευρογενές έντερο, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K59.3 Μεγάκολο, που δεν ταξινοµείται αλλού 

∆ιάταση του εντέρου 

Τοξικό µεγάκολο 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: µεγάκολο (σε): 

• συγγενές (αγαγγλιονικό) (Q43.1) 

• νόσο του Chagas (B57.3) 

• Clostridium difficile (ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα) (Α04.7) 

• νόσο του Hirschsprung (Q43.1) 

K59.4 Σπασµός του πρωκτού 

Παροδική πρωκταλγία 

K59.8 Άλλες καθορισµένες λειτουργικές διαταραχές του εντέρου 

Ατονία του παχέος εντέρου 

K59.9 Λειτουργική διαταραχή του εντέρου, µη καθορισµένη 
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K60.- Ραγάδα και συρίγγιο της ορθοπρωκτικής χώρας 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε απόστηµα ή φλέγµονα [κυτταρίτιδα] (K61.-) 

K60.0 Οξεία ραγάδα του πρωκτού 

K60.1 Χρόνια ραγάδα του πρωκτού 

K60.2 Ραγάδα του πρωκτού, µη καθορισµένη 

K60.3 Πρωκτικό συρίγγιο 

K60.4 Ορθικό συρίγγιο 

Περιεδρικό συρίγγιο 

Εξαιρ.: ορθοκολπικό (N82.3) 

ορθοκυστικό συρίγγιο (N32.1) 

K60.5 Ορθοπρωκτικό συρίγγιο 

K61.- Απόστηµα της ορθοπρωκτικής χώρας 

Περιλαµβ.:  απόστηµα ορθοπρωκτικής χώρας µε ή χωρίς συρίγγιο 

φλέγµονας [κυτταρίτιδα] 

K61.0 Απόστηµα πρωκτού 

Περιπρωκτικό απόστηµα 

Εξαιρ.: ενδοσφιγκτηριακό απόστηµα (K61.4) 

K61.1 Απόστηµα ορθού 

Περιορθικό απόστηµα 

Εξαιρ.: ισχιοορθικό απόστηµα (K61.3) 

K61.2 Ορθοπρωκτικό απόστηµα 

K61.3 Ισχιοορθικό απόστηµα 

Απόστηµα του ισχιοορθικού χώρου 

K61.4 Ενδοσφιγκτηριακό απόστηµα 

K62.- Άλλα νοσήµατα του πρωκτού και του ορθού 

Περιλαµβ.:   πρωκτικού σωλήνα 

Εξαιρ.: λειτουργικές διαταραχές µετά από κολοστοµία ή εντεροστοµία (K91.4) 

αιµορροΐδοπάθεια (Κ64.-) 

ακράτεια κοπράνων (R15) 

ελκώδης πρωκτίτιδα (K51.2) 

K62.0 Πρωκτικός πολύποδας 

K62.1 Ορθικός πολύποδας 

Εξαιρ.: αδενωµατώδης πολύποδας (D12.8) 

K62.2 Πρόπτωση του πρωκτού 

Πρόπτωση πρωκτικού σωλήνα 

K62.3 Πρόπτωση του ορθού 

Πρόπτωση του επιθηλίου της µεταβατικής ζώνης του ορθού 

K62.4 Στένωση του πρωκτού και του ορθού 

Στένωση πρωκτού (σφιγκτήρα) 

K62.5 Αιµορραγία πρωκτού και ορθού 

Εξαιρ.: αιµορραγία ορθού σε νεογνό (P54.2) 

K62.6 Έλκος πρωκτού και ορθού 

Μονήρες έλκος 

Έλκος από κοπρόσταση 

Εξαιρ.: σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-) 

ραγάδα και συρίγγιο του πρωκτού και του ορθού (K60.-) 
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K62.7 Πρωκτίτιδα από ακτινοβολία 

K62.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του πρωκτού και του ορθού 

Πρωκτίτιδα ΜΚΑ 

K62.9 Νόσηµα του πρωκτού και του ορθού, µη καθορισµένο 

K63.- Άλλα νοσήµατα του εντέρου 

K63.0 Απόστηµα του εντέρου 

Εξαιρ.: απόστηµα: 

• ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-) 

• σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.32) 

µε εκκολπωµάτωση (K57.-) 

K63.1 ∆ιάτρηση του εντέρου (µη τραυµατική) 

Εξαιρ.: µε εκκολπωµάτωση (K57.-) 

διάτρηση (µη τραυµατική): 

• σκωληκοειδούς απόφυσης (K35.-) 

• δωδεκαδακτύλου (K26.-) 

K63.2 Εντερικό συρίγγιο 

Εξαιρ.: συρίγγιο: 

• ορθοπρωκτικής χώρας (K60.-) 

• σκωληκοειδούς απόφυσης (K38.3) 

• δωδεκαδακτύλου (K31.6) 

• µεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου (N82.2-N82.4) 

• κυστεοεντερικό (N32.1) 

K63.3 Εντερικό έλκος 

Πρωτοπαθές έλκος λεπτού εντέρου 

Εξαιρ.: ελκώδης κολίτιδα (K51.-) 

έλκος: 

• δωδεκαδακτύλου (Κ26.-) 

• γαστρονηστιδικό (Κ28.-) 

• πεπτικό, µη καθορισµένης εντόπισης (K27.-) 

έλκος: 

• ορθοπρωκτικής χώρας (K62.6) 

• γαστρεντερικό (Κ28.-) 

• γαστρονηστιδικό (Κ28.-) 

• νηστιδικό (Κ28.-) 

K63.4 Εντερόπτωση 

K63.5 Πολύποδας παχέος εντέρου 

Υπερπλαστικός πολύποδας 

Πολύποδας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αδενωµατώδης πολύποδας του παχέος εντέρου (D12.6) 

πολυποδίαση του παχέος εντέρου (D12.6) 

K63.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του εντέρου 

K63.9 Νόσηµα του εντέρου, µη καθορισµένο 

K64.- Αιµορροϊδοπάθεια και περιπρωκτική φλεβική θρόµβωση 

Περιλαµβ.:   αιµορροϊδικοί όζοι 

Εξαιρ.: ως επιπλοκή σε: 

• τοκετό ή λοχεία (Ο87.2) 

• κύηση (Ο22.4) 
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K64.0 Αιµορροϊδοπάθεια 1ου βαθµού 

Αιµορροΐδες (αιµάσσουσες) χωρίς πρόπτωση 

Στάδιο 1 αιµορροϊδοπάθειας 

K64.1 Αιµορροϊδοπάθεια 2ου βαθµού 

Αιµορροΐδες (αιµάσσουσες) µε πρόπτωση κατά την αφόδευση, ανατασσόµενες αυτόµατα 

Στάδιο 2 αιµορροϊδοπάθειας 

K64.2 Αιµορροϊδοπάθεια 3ου βαθµού 

Αιµορροΐδες (αιµάσσουσες) µε πρόπτωση κατά την αφόδευση, µη ανατασσόµενες αυτόµατα, 

ανατασσόµενες όµως µε χειρισµούς 

Στάδιο 3 αιµορροϊδοπάθειας 

K64.3 Αιµορροϊδοπάθεια 4ου βαθµού 

Μονίµως προπίπτουσες (αιµάσσουσες) αιµορροΐδες, µη ανατασσόµενες µε χειρισµούς 

Στάδιο 4 αιµορροϊδοπάθειας 

K64.4 ∆ερµατικά ράκη ως επακόλουθο αιµορροϊδοπάθειας 

∆ερµατικά ράκη πρωκτού 

K64.5 Περιπρωκτική φλεβική θρόµβωση 

Περιπρωκτικό  αιµάτωµα 

K64.8 Άλλη αιµορροϊδοπάθεια 

K64.9 Αιµορροϊδοπάθεια, µη καθορισµένη 

Αιµορροΐδες  (αιµάσσουσες): 

• χωρίς σταδιοποίηση 

• ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Νοσήµατα του περιτοναίου 
 

(K65-K67) 

K65.- Περιτονίτιδα 

Εξαιρ.: Περιτονίτιδα: 

• άσηπτη (T81.6) 

• µετά από ή σε: 

- αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.0) 

- σκωληκοειδίτιδα (K35.-) 

- εκκολπωµάτωση του εντέρου (K57.-) 

• νεογνική (P78.0-P78.1) 

• καλοήθης παροξυσµική (E85.0) 

• από χηµικές ουσίες (Τ81.6) 

• από τάλκη ή άλλη ξένη ουσία (T81.6) 

• οικογενής µεσογειακός πυρετός (Ε85.0) 

• επιλόχεια (O85) 

• γυναικείας πυέλου (N73.3-N73.5) 
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K65.0 Οξεία περιτονίτιδα 

Απόστηµα: 

• µεσεντερίου 

• επιπλοϊκό 

• κοιλίας και πυέλου 

• περιτοναϊκό 

• οπισθοπεριτοναϊκό 

• οπισθοτυφλικό 

• υποδιαφραγµατικό 

• υφηπατικό 

• υποφρενικό 

Περιτονίτιδα (οξεία): 

• γενικευµένη 

• πυώδης 

• ανδρική πυελική 

• υποφρενική 

Για τον προσδιορισµό του λοιµώδους παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97). 

K65.8 Άλλη περιτονίτιδα 

Χρόνια υπερπλαστική περιτονίτιδα 

Περιτονίτιδα από χολή 

Μεσεντερική: 

• λιπώδης νέκρωση 

• σαπωνοποίηση 

Περιτονίτιδα από ούρα 

K65.9 Περιτονίτιδα, µη καθορισµένη 

K66.- Άλλα νοσήµατα του περιτοναίου 

Εξαιρ.: ασκίτης (R18) 

K66.0 Περιτοναϊκές συµφύσεις 

Συµφύσεις: 

• κοιλιακές (τοιχώµατος) 

• διαφράγµατος 

• εντέρου 

• ανδρικής πυέλου 

• στοµάχου 

• µεσεντερίου 

• επιπλόου 

Συµφυτικές ταινίες 

Εξαιρ.: συµφύσεις [ταινίες]: 

• µε εντερική απόφραξη (K56.5) 

• γυναικείας πυέλου (N73.6) 

K66.1 Αιµοπεριτόναιο 

Εξαιρ.: τραυµατικό αιµοπεριτόναιο (S36.81) 

K66.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του περιτοναίου 

Κύστη µεσεντερίου 

K66.9 Νόσηµα του περιτοναίου, µη καθορισµένο 

K67.-* Παθήσεις του περιτοναίου σε λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

K67.0* Χλαµυδιακή περιτονίτιδα (Α74.8+) 

K67.1*  Γονοκοκκική περιτονίτιδα (Α54.8+) 

K67.2* Συφιλιδική περιτονίτιδα (Α52.7+) 

K67.3*   Φυµατιώδης περιτονίτιδα (Α18.3+) 
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K67.8*   Άλλα νοσήµατα του περιτοναίου σε λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
 

 

 

 

Νοσήµατα του ήπατος 

 

(K70-K77) 

Εξαιρ.: ίκτερος ΜΚΑ (R17) 

αιµοχρωµάτωση (E83.1) 

σύνδροµο Reye (G93.7) 

ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) 

νόσος του Wilson (E83.0) 

K70.- Αλκοολική ηπατοπάθεια 

K70.0 Αλκοολικό λιπώδες ήπαρ 

K70.1 Αλκοολική ηπατίτιδα 

K70.2 Αλκοολική ίνωση και σκλήρυνση ήπατος 

K70.3 Αλκοολική κίρρωση ήπατος 

Αλκοολική κίρρωση ΜΚΑ 

K70.4 Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια 

Αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια: 

• οξεία 

• χρόνια 

• µε ή χωρίς ηπατικό κώµα 

• υποξεία 

• ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό της βαρύτητας της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό από την ενότητα Κ72.7. 

K70.9 Αλκοολική ηπατοπάθεια, µη καθορισµένη 

K71.- Τοξική ηπατοπάθεια 

Περιλαµβ.:  φαρµακευτική: 

• ιδιοσυγκρασιακή (µη προβλέψιµη) ηπατοπάθεια 

• τοξική (προβλέψιµη) ηπατοπάθεια 

Για τον προσδιορισµό του τοξικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-) 

σύνδροµο Budd-Chiari (I82.0) 

K71.0 Τοξική ηπατοπάθεια µε χολόσταση 

Χολόσταση µε ηπατοκυτταρική βλάβη 

"Αµιγής" χολόσταση 

K71.1 Τοξική ηπατοπάθεια µε ηπατική νέκρωση 

Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία) (χρόνια) οφειλόµενη σε φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό της βαρύτητας της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό από την ενότητα Κ72.7. 

K71.2 Τοξική ηπατοπάθεια µε οξεία ηπατίτιδα 

K71.3 Τοξική ηπατοπάθεια µε χρόνια εµµένουσα ηπατίτιδα 

K71.4 Τοξική ηπατοπάθεια µε χρόνια λοβώδη ηπατίτιδα 

K71.5 Τοξική ηπατοπάθεια µε χρόνια ενεργό ηπατίτιδα 

Τοξική ηπατοπάθεια µε αυτοάνοση ηπατίτιδα 
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K71.6 Τοξική ηπατοπάθεια µε ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K71.7 Τοξική ηπατοπάθεια µε ίνωση και κίρρωση του ήπατος 

K71.8 Τοξική ηπατοπάθεια µε άλλες διαταραχές του ήπατος 

Τοξική ηπατοπάθεια µε: 

• εστιακή οζώδη υπερπλασία 

• ηπατικά κοκκιώµατα 

• ηπατική πελίωση 

• φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος (των µικρών ηπατικών φλεβών και ηπατικών κολποειδών) 

K71.9 Τοξική ηπατοπάθεια, µη καθορισµένη 

K72.- Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  ηπατικό κώµα ΜΚΑ 

ηπατική εγκεφαλοπάθεια ΜΚΑ 

κίτρινη ατροφία ή δυστροφία του ήπατος 

ηπατίτιδα: 

• κεραυνοβόλος µε ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

• κακοήθης 

ηπατοκυτταρική νέκρωση µε ηπατική ανεπάρκεια 

Για τον προσδιορισµό της βαρύτητας του ηπατικού κώµατος, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την 

ενότητα Κ72.7. 

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατική ανεπάρκεια (K70.4) 

εµβρυικός ή νεογνικός ίκτερος (P55-P59) 

ηπατική ανεπάρκεια ως επιπλοκή σε: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• κύηση, τοκετό ή λοχεία (O26.6) 

µε τοξική ηπατοπάθεια (K71.1) 

ιογενής ηπατίτιδα (B15-B19) 

K72.0 Οξεία και υποξεία ηπατική ανεπάρκεια 

K72.1 Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια 

K72.7-!  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και ηπατικό κώµα 

Σηµειώσεις: Η κατάταξη γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα West Haven 

   K72.71!  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 1 

Ευφορία ή άγχος, µειωµένη δυνατότητα προσοχής, διαταραχή στην εκτέλεση πρόσθεσης και αφαίρεσης 

   K72.72!  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 2 

Λήθαργος, απάθεια, ελάχιστες διαταραχές προσανατολισµού σε χώρο και χρόνο, ήπιες διαταραχές 

προσωπικότητας, ακατάλληλη συµπεριφορά 

   K72.73!  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 3 

Υπνηλία έως εµβροντησία, αντίδραση σε λεκτικά ερεθίσµατα, σηµαντική σύγχυση, 

αποπροσανατολισµός σε χώρο και χρόνο 

   K72.74!   Ηπατική εγκεφαλοπάθεια σταδίου 4 

Κώµα, καµία αντίδραση σε λεκτικά ή επώδυνα ερεθίσµατα 

K72.79!  Ηπατική εγκεφαλοπάθεια, στάδιο µη καθορισµένο 

K72.9 Ηπατική ανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

K73.- Χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 
Εξαιρ.: ηπατίτιδα (χρόνια): 

• αλκοολική (K70.1) 

• φαρµακευτική (K71.-) 

• κοκκιωµατώδης, που δεν ταξινοµείται αλλού (K75.3) 

• αντιδραστική, µη ειδική (K75.2) 

• ιογενής (B15-B19) 
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K73.0 Χρόνια εµµένουσα ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K73.1 Χρόνια λοβώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K73.2 Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K73.8 Άλλη χρόνια ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού  

K73.9 Χρόνια ηπατίτιδα, µη καθορισµένη 

K74.- Ίνωση και κίρρωση του ήπατος 

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατική ίνωση (K70.2) 

καρδιακή ηπατική κίρρωση (σκλήρυνση) (K76.1) 

µε τοξική ηπατοπάθεια (K71.7) 

κίρρωση (ήπατος): 

• αλκοολική (K70.3) 

• συγγενής (P78.8) 

K74.0 Ηπατική ίνωση 

K74.1 Ηπατική σκλήρυνση 

K74.2 Ηπατική ίνωση µε ηπατική σκλήρυνση 

K74.3 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 

Χρόνια µη διαπυητική καταστροφική χολαγγειΐτιδα 

K74.4 ∆ευτεροπαθής χολική κίρρωση 

K74.5 Χολική κίρρωση, µη καθορισµένη 

K74.6 Άλλη και µη καθορισµένη κίρρωση του ήπατος 

Κίρρωση (ήπατος): 

• κρυψιγενής 

• µεγαλοοζώδης 

• µικροοζώδης 

• µικτού τύπου 

• πυλαία 

• µετανεκρωτική 

• ΜΚΑ 

K75.- Άλλες φλεγµονώδεις ηπατοπάθειες 

Εξαιρ.: χρόνια ηπατίτιδα που δεν ταξινοµείται αλλού (K73.-) 

ηπατίτιδα: 

• οξεία ή υποξεία: 

- µη ιογενής (Κ72.0) 

- ΜΚΑ (Β17.9) 

• ιογενής (Β15-Β19) 

τοξική ηπατοπάθεια (K71.-) 

K75.0 Απόστηµα ήπατος 

Απόστηµα ήπατος: 

• σε χολαγγειΐτιδα 

• αιµατογενές 

• λεµφογενές 

• πυλαιοφλεβικό 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χολαγγειΐτιδα χωρίς ηπατικό απόστηµα (K83.0) 

αµοιβαδικό ηπατικό απόστηµα (A06.4) 

πυλαιοφλεβίτιδα χωρίς ηπατικό απόστηµα (K75.1) 

K75.1 Φλεβίτιδα της πυλαίας φλέβας 

Πυλαιοφλεβίτιδα 

Εξαιρ.: πυλαιοφλεβικό ηπατικό απόστηµα (Κ75.0) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 

 

Κεφάλαιο XI 
 

Σελίδα 370   

 
 

K75.2 Μη ειδική αντιδραστική ηπατίτιδα 

K75.3 Κοκκιωµατώδης ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K75.4 Αυτοάνοση ηπατίτιδα 

Αυτοάνοση ηπατίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

K75.8 Άλλες καθορισµένες φλεγµονώδεις ηπατοπάθειες 

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα [NASH] 

K75.9 Φλεγµονώδης ηπατοπάθεια, µη καθορισµένη 

Ηπατίτιδα ΜΚΑ 

K76.- Άλλα νοσήµατα του ήπατος 

Εξαιρ.: αλκοολική ηπατοπάθεια (K70.-) 

αµυλοειδής εκφύλιση του ήπατος (E85.-) 

ηπατοµεγαλία ΜΚΑ (R16.0) 

θρόµβωση ηπατικών φλεβών (I82.0) 

θρόµβωση της πυλαίας φλέβας (I81) 

τοξική ηπατοπάθεια (K71.-) 

κυστική νόσος ήπατος (συγγενής) (Q44.6) 

K76.0 Λιπώδες ήπαρ [λιπώδης εκφύλιση], που δεν ταξινοµείται αλλού 

Μη αλκοολικό λιπώδες ήπαρ 

Εξαιρ.: µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα [NASH] (Κ75.8) 

K76.1 Χρόνια συµφορητική ηπατική νόσος 

Καρδιακή: 

• ηπατική σκλήρυνση 

• ηπατική κίρρωση (επονοµαζόµενη) 

K76.2 Κεντρική αιµορραγική νέκρωση του ήπατος 

Εξαιρ.: ηπατική νέκρωση (µε ηπατική ανεπάρκεια) (K72.-) 

K76.3 Ηπατικό έµφρακτο 

K76.4 Ηπατική πελίωση 

Ηπατική αγγειωµάτωση 

K76.5 Φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος (των µικρών ηπατικών φλεβών και 

ηπατικών κολποειδών) 

Εξαιρ.: σύνδροµο Budd-Chiari (I82.0) 

K76.6 Πυλαία υπέρταση 

K76.7 Ηπατονεφρικό σύνδροµο 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µετά τον τοκετό (O90.4) 

K76.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του ήπατος 

Απλή (µονήρης) ηπατική κύστη 

Εστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος 

Ηπατόπτωση 

K76.9 Ηπατοπάθεια, µη καθορισµένη 

K77.-* Παθήσεις του ήπατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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K77.0*   Παθήσεις του ήπατος σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ηπατίτιδα από: 

• ερπητοϊό [ιό του απλού έρπητα] (B00.8+) 

• τοξόπλασµα (B58.1+) 

• κυτταροµεγαλοϊό (B25.1+) 

Πυλαία υπέρταση σε σχιστοσωµίαση [Βιλαρζίωση] (B65.-+) 

Ηπατοσπληνική σχιστοσωµίαση [Βιλαρζίωση] (B65.-+) 

Συφιλιδική ηπατοπάθεια (A52.7+) 

K77.1-* Ηπατική συµµετοχή στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή 

   K77.11* Στάδιο 1 ηπατικής συµµετοχής στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή (T86.01+) 

   K77.12* Στάδιο 2 ηπατικής συµµετοχής στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή (T86.02+)   

   K77.13* Στάδιο 3 ηπατικής συµµετοχής στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή (T86.02+)  

   K77.14* Στάδιο 4 ηπατικής συµµετοχής στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή (T86.02+)  

   K77.8*   Παθήσεις του ήπατος σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Ηπατικά κοκκιώµατα σε: 

• βηρυλλίωση (J63.2+) 

• σαρκοείδωση (D86.8+) 

 

 

 
 

Νοσήµατα χοληδόχου κύστης, χοληφόρων οδών και 

παγκρέατος 
 

(K80-K87) 

K80.- Χολολιθίαση 
Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην ενότητα K80: 

0    χωρίς απόφραξη των χοληφόρων οδών 

1    µε απόφραξη των χοληφόρων οδών 

K80.0- Λίθος της χοληδόχου κύστης µε οξεία χολοκυστίτιδα 

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.2- µε οξεία χολοκυστίτιδα 

K80.1- Λίθος της χοληδόχου κύστης µε άλλης µορφής χολοκυστίτιδα 

Χολοκυστίτιδα µε χολολιθίαση ΜΚΑ 

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.2- µε χολοκυστίτιδα (χρόνια) 

K80.2- Λίθος της χοληδόχου κύστης χωρίς χολοκυστίτιδα 

Χολολιθίαση 

Χολοκυστολιθίαση 

Κολικός (υποτροπιάζων) χοληδόχου κύστης µη καθορισµένη (ος), ή χωρίς χολοκυστίτιδα 

Χολόλιθος (ενσφηνωµένος): 

• στον κυστικό πόρο 

• στη χοληδόχο κύστη 

K80.3- Χοληδοχολιθίαση µε χολαγγειΐτιδα 

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.5- µε χολαγγειΐτιδα 

K80.4- Χοληδοχολιθίαση µε χολοκυστίτιδα 

Οποιαδήποτε νοσολογική οντότητα της ενότητας K80.5- µε χολοκυστίτιδα (µε χολαγγειΐτιδα) 
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K80.5- Χοληδοχολιθίαση χωρίς χολαγγειΐτιδα ή χολοκυστίτιδα 

Χοληδοχολιθίαση 

Χολόλιθος (ενσφηνωµένος): 

• χοληδόχου πόρου 

• ηπατικού πόρου µη καθορισµένη (ος),ή χωρίς χολαγγειΐτιδα ή χολοκυστίτιδα 

• χοληφόρου αγγείου ΜΚΑ 

Ενδοηπατική χολολιθίαση 

Κολικός (υποτροπιάζων) ηπατικών χοληφόρων 

K80.8- Άλλη χολολιθίαση 

K81.- Χολοκυστίτιδα 

Εξαιρ.: µε χολολιθίαση (Κ80.-) 

K81.0 Οξεία χολοκυστίτιδα 

Αγγειοχολοκυστίτιδα 

Χολοκυστίτιδα: 

• πυώδης 

• εµφυσηµατώδης (οξεία) 

• γαγγραινώδης χωρίς χολολιθίαση 

Απόστηµα χοληδόχου κύστης 

Εµπύηµα χοληδόχου κύστης 

Γάγγραινα χοληδόχου κύστης 

K81.1 Χρόνια χολοκυστίτιδα 

K81.8 Άλλες µορφές χολοκυστίτιδας 

K81.9 Χολοκυστίτιδα, µη καθορισµένη 

K82.- Άλλα νοσήµατα της χοληδόχου κύστης 

Εξαιρ.: µη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης (R93.2) 

σύνδροµο µετά χολοκυστεκτοµή (K91.5) 

K82.0 Απόφραξη της χοληδόχου κύστης 

Απόφραξη 

Στένωση κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης, χωρίς λιθίαση 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε χολολιθίαση (K80.-) 

K82.1 Ύδρωπας της χοληδόχου κύστης 

Βλεννοκήλη της χοληδόχου κύστης 

K82.2 ∆ιάτρηση της χοληδόχου κύστης 

Ρήξη του κυστικού πόρου ή της χοληδόχου κύστης 

K82.3 Συρίγγιο της χοληδόχου κύστης 

Συρίγγιο: 

• χολοκυστοκολικό 

• χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό 

K82.4 Χοληστερίνωση [χοληστερόλωση] της χοληδόχου κύστης 

Χοληδόχος κύστη σαν φράουλα [µοροειδής] 
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K82.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα της χοληδόχου κύστης 

Συµφύσεις 

Ατροφία 

∆υσκινησία 

∆υσλειτουργία κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης 

Υπερτροφία 

Έλκος 

Κύστη 

K82.9 Νόσηµα της χοληδόχου κύστης, µη καθορισµένο 

K83.- Άλλα νοσήµατα των χοληφόρων οδών 

Εξαιρ.: οι καταστάσεις µε συµµετοχή: 

• του κυστικού πόρου (Κ81-Κ82) 

• της χοληδόχου κύστης (Κ81-Κ82) 

σύνδροµο µετά χολοκυστεκτοµή (Κ91.5) 

K83.0 Χολαγγειΐτιδα 

Χολαγγειΐτιδα: 

• ανιούσα 

• πυώδης 

• πρωτοπαθής 

• υποτροπιάζουσα 

• δευτεροπαθής 

• σκληρυντική 

• στενωτική 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: χολαγγειΐτιδα µε χοληδοχολιθίαση (Κ80.3-Κ80.4) 

ηπατικό απόστηµα που οφείλεται σε χολαγγειΐτιδα (Κ75.0) 

χρόνια µη διαπυητική καταστροφική χολαγγειΐτιδα (Κ74.3) 

K83.1 Απόφραξη χοληφόρου αγγείου 

Απόφραξη 

Στένωση χοληφόρου αγγείου χωρίς λιθίαση 

Ρίκνωση 

Εξαιρ.: µε χολολιθίαση (Κ80.-) 

K83.2 ∆ιάτρηση χοληφόρου αγγείου 

Ρήξη χοληφόρου αγγείου 

K83.3 Συρίγγιο χοληφόρου αγγείου 

Χοληδοχοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο 

K83.4 Σπασµός του σφιγκτήρα του Oddi 

K83.5 Κύστη χοληφόρου αγγείου 

K83.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των χοληφόρων οδών 

Συµφύσεις 

Ατροφία χοληφόρου αγγείου 

Υπερτροφία 

Έλκος 

K83.9 Νόσηµα χοληφόρων οδών, µη καθορισµένο 

K85.- Οξεία παγκρεατίτιδα 
Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην ενότητα K85: 
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0  χωρίς επιπλοκές από άλλα όργανα 

 Παγκρεατίτιδα: 

• οξεία (υποτροπιάζουσα) 

• υποξεία 

• ΜΚΑ 

1  µε επιπλοκές από άλλα όργανα 
 Απόστηµα παγκρέατος  

 Νέκρωση παγκρέατος: 

• οξεία 

• λοιµώδης  

                           Παγκρεατίτιδα: 

• πυώδης 

• αιµορραγική 

K85.0- Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα 

K85.1- Οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα 

Παγκρεατίτιδα από χολολιθίαση 

K85.2- Οξεία αλκοολική παγκρεατίτιδα 

K85.3- Οξεία φαρµακευτική παγκρεατίτιδα 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

K85.8- Άλλη οξεία παγκρεατίτιδα 

K85.9- Οξεία παγκρεατίτιδα, µη καθορισµένη 

K86.- Άλλα νοσήµατα του παγκρέατος 

Εξαιρ.: κυτταρικοί όγκοι των νησιδίων (του παγκρέατος) (D13.7) 

παγκρεατική στεατόρροια (K90.3) 

ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (Ε84.-) 

K86.0 Χρόνια αλκοολική παγκρεατίτιδα 

K86.1 Άλλες µορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας 

Χρόνια παγκρεατίτιδα: 

• λοιµώδης 

• επαναλαµβανόµενη 

• υποτροπιάζουσα 

• ΜΚΑ 

K86.2 Κύστη του παγκρέατος 

K86.3 Ψευδοκύστη του παγκρέατος 

K86.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του παγκρέατος 

Ατροφία 

Ίνωση του παγκρέατος 

Λιθίαση 

Κίρρωση 

παγκρεατογενής παιδισµός (µε αναπτυξιακή καθυστέρηση) 

Λιπώδης νέκρωση του παγκρέατος 

Παγκρεατική νέκρωση: 

• άσηπτη 

• ΜΚΑ 

K86.9 Νόσηµα του παγκρέατος, µη καθορισµένο 

K87.-* Παθήσεις της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος 

σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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K87.0*   Παθήσεις της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

K87.1*   Παθήσεις του παγκρέατος σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Παγκρεατίτιδα σε παρωτίτιδα (B26.3+) 

Παγκρεατίτιδα σε κυτταροµεγαλοϊό (B25.2+) 

 

 

 

 
 

Άλλα νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 
 

(K90-K93) 

K90.- Εντερική δυσαπορρόφηση 

Εξαιρ.: µετά από χειρουργική επέµβαση στο γαστρεντερικό σύστηµα (K91.2) 

K90.0 Κοιλιοκάκη 

Μη τροπικό sprue [ιδιοπαθής στεατόρροια] 

Εντεροπάθεια λόγω δυσανεξίας στη γλουτένη 

Ιδιοπαθής στεατόρροια 

K90.1 Τροπικό sprue 

Sprue ΜΚΑ 

Τροπική στεατόρροια 

K90.2 Σύνδροµο τυφλής έλικας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Σύνδροµο τυφλής έλικας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: σύνδροµο τυφλής έλικας: 

• συγγενές (Q43.8) 

• µετεγχειρητικό (K91.2) 

K90.3 Παγκρεατική στεατόρροια 

K90.4 ∆υσαπορρόφηση οφειλόµενη σε δυσανεξία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

∆υσαπορρόφηση οφειλόµενη σε δυσανεξία: 

• πρωτεϊνών 

• λιπών 

• υδατανθράκων 

• αµύλου 

Εξαιρ.: εντεροπάθεια λόγω δυσανεξίας στη γλουτένη (Κ90.0) 

δυσανεξία στη λακτόζη (Ε73.-) 

K90.8 Άλλη εντερική δυσαπορρόφηση 

Νόσος Whipple+ (M14.8*) 

K90.9 Εντερική δυσαπορρόφηση, µη καθορισµένη 

K91.- Ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: προκαλούµενη από ακτινοβολία: 

• γαστρεντερίτιδα (Κ52.0) 

• κολίτιδα (Κ52.0) 

• πρωκτίτιδα (Κ62.7) 

πεπτικό έλκος νήστιδας (Κ28.-) 

K91.0 Έµετοι µετά από χειρουργική επέµβαση στο γαστρεντερικό σύστηµα 
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K91.1 Σύνδροµα µετά από χειρουργικές επεµβάσεις στοµάχου 

Σύνδροµο ταχείας κένωσης στοµάχου [Dumping] 

Σύνδροµο µετά γαστρεκτοµή 

Σύνδροµο µετά βαγοτοµή 

K91.2 Μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Μετεγχειρητικό σύνδροµο τυφλής έλικας 

Εξαιρ.: από δυσαπορρόφηση: 

• οστεοµαλακία των ενηλίκων (M83.2-) 

• οστεοπόρωση, µετεγχειρητική (M81.3-) 

K91.3 Μετεγχειρητική απόφραξη του εντέρου 

K91.4 ∆υσλειτουργία της κολοστοµίας ή της εντεροστοµίας 

K91.5 Σύνδροµο µετά χολοκυστεκτοµή 

K91.8- Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήµατος, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

   K91.80 Γενικευµένη βλεννογονίτιδα σε ανοσοκατασταλτική αγωγή 

K91.81 Ανεπάρκεια αναστοµώσεων και τοµών µετά από επέµβαση χοληδόχου κύστης ή 

χοληφόρων 

K91.82 Ανεπάρκεια αναστοµώσεων και τοµών µετά από χειρουργική επέµβαση παγκρέατος 

K91.83 Ανεπάρκεια αναστοµώσεων και τοµών µετά από άλλες εγχειρήσεις γαστρεντερικού 

συστήµατος 

Ανεπάρκεια αναστοµώσεων και τοµών µετά από εγχειρήσεις: 

• πρωκτού 

• εντέρου 

• στοµάχου 

• οισοφάγου 

• ορθού 

   K91.88 Άλλες ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήµατος, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

K91.9 Ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήµατος, µη καθορισµένες 

K92.- Άλλα νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 

Εξαιρ.: αιµορραγία πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3) 

K92.0 Αιµατέµεση 

K92.1 Μέλαινα 

Εξαιρ.: λανθάνουσα αιµορραγία κοπράνων (R19.5) 

K92.2 Αιµορραγία πεπτικού, µη καθορισµένη 

Αιµορραγία: 

• εντέρου ΜΚΑ 

• στοµάχου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: οξεία αιµορραγική γαστρίτιδα (Κ29.0) 

αιµορραγία πρωκτού και ορθού (Κ62.5) 

µε πεπτικό έλκος (K25-K28) 

K92.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος 

K92.9 Νόσηµα του πεπτικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

K93.-* Παθήσεις άλλων πεπτικών οργάνων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

K93.0*   Φυµατίωση του εντέρου, του περιτοναίου και των µεσεντέριων λεµφαδένων (Α18.3+) 

Εξαιρ.: φυµατιώδης περιτονίτιδα (K67.3*) 

K93.1*   Μεγάκολο στη νόσο του Chagas (Β57.3+) 

K93.2-*  Συµµετοχή του γαστρεντερικού συστήµατος στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι 

ξενιστή 
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   K93.21*  Στάδιο 1 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή µε γαστρεντερικές διαταραχές 

(T86.01+) 
 

 

K93.22* Στάδιο 2 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή µε γαστρεντερικές διαταραχές 

(T86.02+) 

K93.23* Στάδιο 3 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή µε γαστρεντερικές διαταραχές 

(T86.02+) 

K93.24* Στάδιο 4 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή µε γαστρεντερικές διαταραχές 

(T86.02+) 

K93.8* Παθήσεις άλλων καθορισµένων οργάνων του πεπτικού συστήµατος σε νοσήµατα  

             που ταξινοµούνται αλλού 
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Κεφάλαιο XII 

Νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

(L00 - L99) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

επιπλοκές κύησης, τοκετού και λοχείας (O00-O99) 

λιποµελανοκυτταρική δικτύωση (I89.8) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού (R00-R99) 

συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού (M30-M36) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

L00-L08   Λοιµώξεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L10-L14   Ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες 

L20-L30   ∆ερµατίτιδα και έκζεµα 

L40-L45   Βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες 

L50-L54   Κνίδωση και ερύθηµα 

L55-L59   Νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε την ακτινοβολία 

L60-L75   Νοσήµατα των εξαρτηµάτων του δέρµατος 

L80-L99   Άλλες παθήσεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

L14* Ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L45* Βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L54.-* Ερύθηµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L62.-* ∆ιαταραχές των ονύχων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L86* Κερατοδερµία σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L99.-* Άλλες παθήσεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

Λοιµώξεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 
 

(L00-L08) 
Για  τον  προσδιορισµό  του  λοιµογόνου  παράγοντα  χρησιµοποιήστε  έναν  πρόσθετο  κωδικό  από  τις  κατηγορίες 

(B95-B98). 

Εξαιρ.: γωνιακή χειλίτιδα από: 

• καντιντίαση (Β37.-)
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    Εξαιρ.:        • έλλειψη ριβοφλαβίνης (Ε53.0) 

• ΜΚΑ (Κ13.0) 

πυογόνο κοκκίωµα (L98.0) 

κριθή (H00.0) 

Λοιµώδης δερµατίτιδα (L30.3) 

τοπικές λοιµώξεις του δέρµατος που έχουν ταξινοµηθεί στο Kεφάλαιο Ι, όπως: 

• ερυσίπελας (A46) 

• ερυσιπελατοειδές (A26.-) 

• ερπητική λοίµωξη [ιός του απλού έρπητα] (B00.-) 

• ερπητική λοίµωξη [ιός του απλού έρπητα] στην πρωκτογεννητική περιοχή (A60.-) 

• µολυσµατική τέρµινθος (B08.1) 

• µυκητιάσεις (B35-B49) 

• φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες παρασιτώσεις του δέρµατος (B85-B89) 

• ιογενείς µυρµηκίες (B07) 

υποδερµατίτιδα (του): 

• ερυθηµατώδους λύκου (L93.2) 

• αυχένα και ράχης (M54.0-) 

• υποτροπιάζουσα [Νόσος Pfeifer-Weber-Christian] (M35.6) 

• ΜΚΑ (M79.3-) 

ζωστήρας (B02.-) 

L00.- Σύνδροµο σταφυλοκοκκικής επιδερµικής νεκρόλυσης [SSSS] 

Περιλαµβ.:  απολεπιστική δερµατίτιδα του νεογνού [νόσος του Ritter] 

νεογνική πέµφιγα 

σύνδροµο Lyell από σταφυλόκοκκο 

Εξαιρ.: τοξική επιδερµική νεκρόλυση [σύνδροµο Lyell] (L51.2) 

L00.0 Προσβολή µικρότερη του 30% της επιφάνειας του σώµατος 

Σύνδροµο σταφυλοκοκκικής επιδερµικής νεκρόλυσης [SSSS] ΜΚΑ 

L00.1 Προσβολή µεγαλύτερη του 30% της επιφάνειας του σώµατος 

Βλεννογονική συµµετοχή 

L01.- Μολυσµατικό κηρίο 

Εξαιρ.: ερπητοειδές κηρίο (L40.1) 

νεογνική πέµφιγα (L00.-) 

L01.0 Μολυσµατικό κηρίο (οποιοσδήποτε µικροοργανισµός) (οποιαδήποτε εντόπιση) 

Επιφανειακή θυλακίτιδα [Bockhart] 

L01.1 ∆ευτεροπαθής κηριοποίηση σε άλλες δερµατοπάθειες 

L02.- ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας 

Περιλαµβ.:  δοθιήνας 

δοθιήνωση 

Εξαιρ.:  οι περιοχές του ορθού και του πρωκτού (K61.-) 

(έξω) ανδρικά γεννητικά όργανα (N48.2, N49.-) 

(έξω) γυναικεία γεννητικά όργανα (N76.4) 
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L02.0 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του προσώπου 

Εξαιρ.: βλέφαρο (H00.0) 

κεφαλή (οποιοδήποτε τµήµα, εκτός του προσώπου) (L02.8) 

στόµα (K12.2-) 

ρίνα (J34.0) 

ους, έξω (H60.0) 

οφθαλµικός κόγχος (H05.0) 

υπογνάθιο (K12.21-K12.22) 

δακρυϊκός αδένας (H04.0) 

δακρυϊκός πόρος (H04.3) 

L02.1 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του τραχήλου 

L02.2 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας του κορµού 

Κοιλιακό τοίχωµα 

Θωρακικό τοίχωµα 

Περίνεο 

Βουβωνικές πτυχές 

Οµφαλός 

Ράχη (οποιοδήποτε τµήµα, εκτός των γλουτών) 

Εξαιρ.: ισχίο (L02.4) 

µαστός (N61) 

οµφαλίτιδα σε νεογνά (P38) 

L02.3 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των γλουτών 

Γλουτιαία περιοχή 

Εξαιρ.: κύστη κόκκυγος µε απόστηµα (L05.0) 

L02.4 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων 

Μασχάλη 

Ισχίο 

Ώµος 

L02.8 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας άλλων εντοπίσεων 

Τριχωτό της κεφαλής 

Κεφαλή (οποιοδήποτε τµήµα, εκτός του προσώπου) 

L02.9 ∆ερµατικό απόστηµα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας, µη καθορισµένο 

∆οθιήνωση ΜΚΑ 

L03.- Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] 

Περιλαµβ.:   οξεία λεµφαγγειΐτιδα 

Εξαιρ.: οξεία εµπύρετος ουδετεροφιλική δερµατοπάθεια [σύνδροµο Sweet] (L98.2) 

ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [σύνδροµο Wells] (L98.3) 

λεµφαγγειΐτιδα (χρόνια) (υποξεία) (I89.1) 

φλέγµονας [κυτταρίτιδα]: 

• των έξω ανδρικών γεννητικών όργανων (N48.2, N49.-) 

• των έξω γυναικείων γεννητικών όργανων (N76.4) 

• έξω ακουστικού πόρου (H60.1) 

• της ορθοπρωκτικής χώρας (K61.-) 

• βλεφάρου (H00.0) 

• στόµατος (K12.20) 

• ρινός (J34.0) 

• δακρυϊκής συσκευής (H04.3) 
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L03.0- Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του άνω και κάτω άκρου 

Μόλυνση του όνυχος 

Ονυχία 

Παρωνυχία 

Περιονυχία 

L03.01 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του άνω άκρου 

L03.02 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου 

L03.1- Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] άλλων τµηµάτων των άκρων 

L03.10 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] του άνω άκρου 

Μασχάλη 

Άκρα χείρα ΜΚΑ 

Πηχεοκαρπική άρθρωση 

Βραχίονας 

Ώµος 

Αντιβράχιο 

Εξαιρ.: δάκτυλα άνω άκρου (L03.01) 

L03.11 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου 

Άκρος πους ΜΚΑ 

Ισχίο 

Αστράγαλος 

Μηρός 

Κνήµη 

Εξαιρ.: δάκτυλα κάτω άκρου (L03.02)  

L03.2 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] του προσώπου 

L03.3 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] του κορµού 

Κοιλιακό τοίχωµα 

Θωρακικό τοίχωµα 

Περίνεο 

Βουβωνικές πτυχές 

Οµφαλός 

Ράχη [οποιοδήποτε τµήµα] 

Εξαιρ.: οµφαλίτιδα σε νεογνά (P38) 

L03.8 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] άλλων εντοπίσεων 

Τριχωτό της κεφαλής 

Κεφαλή (οποιοδήποτε τµήµα, εκτός του προσώπου) 

L03.9 Φλέγµονας [κυτταρίτιδα] µη καθορισµένη 

L04.- Οξεία λεµφαδενίτιδα 

Περιλαµβ.:  απόστηµα (οξύ) οποιουδήποτε λεµφαδένα, εκτός των µεσεντερίων 

λεµφαδενίτιδα, οξεία 

Εξαιρ.: γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια σε νόσο από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 

[HIV](B23.8) 

λεµφαδενίτιδα: 

• χρόνια ή υποξεία, εκτός της µεσεντέριας (I88.1) 

• µεσεντέρια, µη ειδική (I88.0) 

• ΜΚΑ (I88.9) 

διόγκωση λεµφαδένων (R59.-) 

L04.0 Οξεία λεµφαδενίτιδα προσώπου, κεφαλής και τραχήλου 

L04.1 Οξεία λεµφαδενίτιδα κορµού 
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L04.2 Οξεία λεµφαδενίτιδα άνω άκρου 

Μασχάλη 

Ώµος 

L04.3 Οξεία λεµφαδενίτιδα κάτω άκρου 

Ισχίο 

L04.8 Οξεία λεµφαδενίτιδα άλλων εντοπίσεων 

L04.9 Οξεία λεµφαδενίτιδα, µη καθορισµένη 

L05.- Κύστη κόκκυγος 

Περιλαµβ.: συρίγγιο κόκκυγος ή ιεροκοκκυγικό βοθρίο 

ιεροκοκκυγικό βοθρίο 

κοκκυγικό συρίγγιο ή κύστη 

L05.0 Κύστη κόκκυγος µε απόστηµα 

L05.9 Κύστη κόκκυγος χωρίς απόστηµα 

Κύστη κόκκυγος ΜΚΑ 

L08.- Άλλες τοπικές λοιµώξεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L08.0 Πυοδερµία 

∆ερµατίτιδα: 

• γαγγραινώδης 

• πυώδης 

• σηπτική 

• διαπυητική 

Εξαιρ.: γαγγραινώδες πυόδερµα (L88) 

L08.1 Ερύθρασµα 

L08.8 Άλλες καθορισµένες τοπικές λοιµώξεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L08.9 Τοπική λοίµωξη του δέρµατος και του υποδόριου ιστού, µη καθορισµένη 
 

 

 

Ποµφολυγώδεις   δερµατοπάθειες 

 

(L10-L14) 

Εξαιρ.: οικογενής (χρόνια καλοήθης) πέµφιγα [Hailey-Hailey] (Q82.8) 

σύνδροµο σταφυλοκοκκικής επιδερµικής νεκρόλυσης [σύνδροµο SSSS] (L00.-) 

τοξική επιδερµική νεκρόλυση [σύνδροµο Lyell] (L51.2-) 

L10.- Πέµφιγα 

Εξαιρ.: νεογνική πέµφιγα (L00) 

L10.0 Πέµφιγα κοινή 

L10.1 Πέµφιγα βλαστική 

L10.2 Πέµφιγα φυλλώδης 

L10.3 Βραζιλιανή (ενδηµική) πέµφιγα [fogo selvagem] 

L10.4 Πέµφιγα ερυθηµατώδης 

Σύνδροµο Senear-Usher 

L10.5 Πέµφιγα φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L10.8 Άλλη πέµφιγα 
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L10.9 Πέµφιγα, µη καθορισµένη 

L11.- Άλλες ακανθολυτικές δερµατοπάθειες 

L11.0 Επίκτητη θυλακική υπερκεράτωση 

Εξαιρ.: θυλακική δυσκεράτωση (συγγενής) [Darier] (Q82.8) 

L11.1 Παροδική ακανθολυτική δερµατοπάθεια [Grover] 

L11.8 Άλλες καθορισµένες ακανθολυτικές δερµατοπάθειες 

L11.9 Ακανθολυτική δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L12.- Πεµφιγοειδές 
Εξαιρ.: έρπητας της κύησης (O26.4) 

ερπητοειδές κηρίο (L40.1) 

L12.0 Ποµφολυγώδες πεµφιγοειδές 

L12.1 Ουλωτικό πεµφιγοειδές 

Καλόηθες πεµφιγοειδές των βλεννογόνων 

L12.2 Χρόνια ποµφολυγώδης δερµατοπάθεια της παιδικής ηλικίας 

L12.3 Επίκτητη ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

Εξαιρ.: ποµφολυγώδης επιδερµόλυση (συγγενής) (Q81.-) 

L12.8 Άλλες µορφές πεµφιγοειδούς 

L12.9 Πεµφιγοειδές, µη καθορισµένο 

L13.- Άλλες ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες 

L13.0 Ερπητοειδής δερµατίτιδα [νόσος Duhring] 

L13.1 Υποκεράτιος φλυκταίνωση [νόσος Sneddon-Wilkinson] 

L13.8 Άλλες καθορισµένες ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες 

L13.9 Ποµφολυγώδης δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L14* Ποµφολυγώδεις δερµατοπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
 

 

 

∆ερµατίτιδα και έκζεµα 

 

(L20-L30) 

Σηµειώσεις: Σε αυτήν την ενότητα οι όροι δερµατίτιδα και έκζεµα είναι συνώνυµοι και χρησιµοποιούνται εναλλακτικά. 

Εξαιρ.: χρόνια κοκκιωµατώδης νόσος (της παιδικής ηλικίας) (D71) 

δερµατίτιδα: 

• προκλητή (L98.1) 

• γαγγραινώδης (L08.0) 

• ερπητοειδής (L13.0) 

• περιστοµατική (L71.0) 

• εκ στάσεως (I83.1-I83.2) 

• ελκωτική (L88) 

νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε την ακτινοβολία (L55-L59) 

ξηροδερµία (L85.3) 

L20.- Ατοπική δερµατίτιδα [έκζεµα] 

Εξαιρ.: περιγεγραµµένη χρόνια νευροδερµατίτιδα (L28.0) 

L20.0 Κνήφη του Besnier 
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L20.8 Άλλη ατοπική δερµατίτιδα [έκζεµα] 

Έκζεµα των βρεφών και των παίδων (οξύ) (χρόνιο) 

Έκζεµα, ενδογενές (αλλεργικό) 

Έκζεµα καµπτικών επιφανειών που δεν ταξινοµείται αλλού 

Νινίδα, ατοπική 

Νευροδερµατίτιδα: 

• ατοπική 

• διάχυτη 

L20.9 Ατοπική δερµατίτιδα [έκζεµα], µη καθορισµένη 

L21.- Σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα 

Περιλαµβ.:  σµηγµατορροϊκό έκζεµα 

Εξαιρ.: λοιµώδης δερµατίτιδα (L30.3) 

L21.0 Σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα του τριχωτού της κεφαλής 

Νινίδα,  σµηγµατορροϊκή 

L21.1 Σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα [έκζεµα] της παιδικής ηλικίας 

L21.8 Άλλη σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα [έκζεµα] 

L21.9 Σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα [έκζεµα], µη καθορισµένη 

L22 ∆ερµατίτιδα εκ σπαργάνων [της πάνας] 

Περιλαµβ.: ψωριασιόµορφη δερµατίτιδα εκ σπαργάνων 

εκ σπαργάνων: 

• εξάνθηµα 

• ερύθηµα 

L23.- Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής 

Περιλαµβ.:  αλλεργικό έκζεµα εξ επαφής 

Εξαιρ.: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερµατίτιδα, έκζεµα: 

• βλεφάρου (H01.1) 

• από ουσίες που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά (L27.-) 

• εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9) 

• εξ επαφής, τοξική (L24.-) 

• περιστοµατική (L71.0) 

• εκ σπαργάνων [της πάνας] (L22) 

• ΜΚΑ (L30.9) 

έκζεµα του έξω ωτός (H60.5) 

νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε ακτινοβολία (L55-L59) 

L23.0 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από µέταλλα 

Χρώµιο 

Νικέλιο 

L23.1 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από κόλλες 

L23.2 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά 

L23.3 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά ή φάρµακα που έρχονται σε επαφή  

                µε το δέρµα 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ από ναρκωτικά ή φάρµακα (T88.7) 

δερµατίτιδα από ναρκωτικά ή φάρµακα που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά 

(L27.0- L27.1) 

L23.4 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από χρωστικές 
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L23.5 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλα χηµικά προϊόντα 

Ελαστικά 

Εντοµοκτόνα 

Πλαστικά 

Τσιµέντο 

L23.6 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από τρόφιµα που έρχονται σε επαφή µε το δέρµα 

Εξαιρ.: δερµατίτιδα από βρώση τροφής (L27.2) 

L23.7 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιµα 

L23.8 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες 

L23.9 Αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής, µη καθορισµένης αιτίας 

Αλλεργικό έκζεµα εξ επαφής ΜΚΑ 

L24.- Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής 

Περιλαµβ.: µη αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής 

τοξικό (ερεθιστικό) έκζεµα εξ επαφής 

Εξαιρ.: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερµατίτιδα, έκζεµα: 

• αλλεργική εξ επαφής (L23.-) 

• βλεφάρου (H01.1) 

• από ουσίες που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά (L27.-) 

• εξ επαφής ΜΚΑ (L25.9) 

• περιστοµατική (L71.0) 

εκ σπαργάνων [της πάνας] (L22) 

• ΜΚΑ (L30.9) 

έκζεµα του έξω ωτός (H60.5) 

νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε την ακτινοβολία (L55-L59) 

L24.0 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από απορρυπαντικά 

L24.1 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από έλαια και λίπη 

L24.2 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από διαλύτες 

∆ιαλύτες: 

• ενώσεις χλωρίου 

• κυκλοεξάνια 

• εστέρες 

• γλυκόλες 

• κετόνες 

• υδρογονάνθρακες 

L24.3 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά 

L24.4 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά και φάρµακα που έρχονται 

σε επαφή µε το δέρµα 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ σε ναρκωτικά και φάρµακα (T88.7) 

δερµατίτιδα από ναρκωτικά και φάρµακα που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά (L27.0- 

L27.1) 

L24.5 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλα χηµικά προϊόντα 

Εντοµοκτόνο 

Τσιµέντο 

L24.6 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από τρόφιµα που έρχονται σε επαφή µε το 

δέρµα 

Εξαιρ.: δερµατίτιδα από βρώση τροφής (L27.2) 

L24.7 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιµα 
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L24.8 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες 

Βαφές 

L24.9 Τοξική [ερεθιστική] δερµατίτιδα εξ επαφής, µη καθορισµένης αιτιολογίας 

Τοξικό [ερεθιστικό] έκζεµα εξ επαφής ΜΚΑ 

L25.- Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής 

Περιλαµβ.:  µη καθορισµένο έκζεµα εξ επαφής 

Εξαιρ.: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερµατίτιδα: 

• αλλεργική εξ επαφής (L23.-) 

• βλεφάρου (H01.1) 

• από ουσίες που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά (L27.-) 

• περιστοµατική (L71.0) 

• εξ επαφής, τοξική [ερεθιστική] (L24.-) 

• ΜΚΑ (L30.9) 

έκζεµα του έξω ωτός (H60.5) 

νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε την ακτινοβολία (L55-L59) 

L25.0 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από καλλυντικά 

L25.1 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από ναρκωτικά και φάρµακα που έρχονται σε 

επαφή µε το δέρµα 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ από ναρκωτικά και φάρµακα (T88.7) 

δερµατίτιδα από ναρκωτικά και φάρµακα που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά  

(L27.0- L27.1) 

L25.2 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από χρωστικές 

L25.3 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλα χηµικά προϊόντα 

Εντοµοκτόνα 

Τσιµέντο 

L25.4 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από τρόφιµα που έρχονται σε επαφή µε το δέρµα 

Εξαιρ.: δερµατίτιδα από βρώση τροφής (L27.2) 

L25.5 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από φυτά, εκτός από τρόφιµα 

L25.8 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής από άλλους παράγοντες 

L25.9 Μη καθορισµένη δερµατίτιδα εξ επαφής, µη καθορισµένης αιτιολογίας 

Εξ επαφής: 

• δερµατίτιδα (επαγγελµατική) ΜΚΑ 

• έκζεµα (επαγγελµατικό) ΜΚΑ 

L26 Αποφολιδωτική δερµατίτιδα 

Περιλαµβ.:  ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση [Hebra] 

Εξαιρ.: αποφολιδωτική δερµατίτιδα νεογνού [νόσος του Ritter] (L00.-) 

L27.- ∆ερµατίτιδα από ουσίες που λαµβάνονται από το στόµα ή παρεντερικά 

Εξαιρ.: αλλεργία ΜΚΑ (T78.4) 

δερµατίτιδα εξ επαφής (L23-L25) 

ανεπιθύµητη αντίδραση σε τρόφιµα εκτός της δερµατίτιδας (T78.0-T78.1) 

φωτοαλλεργική αντίδραση από φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες (L56.1) 

φωτοτοξική αντίδραση από φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες (L56.0) 

ανεπιθύµητες ενέργειες ΜΚΑ από φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες (T88.7) 

κνίδωση (L50.-) 

L27.0 Γενικευµένο δερµατικό εξάνθηµα από φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 
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L27.1 Εντοπισµένο δερµατικό εξάνθηµα από φάρµακα ή φαρµακευτικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L27.2 ∆ερµατίτιδα από βρώση τροφής 

Εξαιρ.: δερµατίτιδα από τροφή που έρχεται σε επαφή µε το δέρµα (L23.6, L24.6, L25.4) 

L27.8 ∆ερµατίτιδα από άλλες ουσίες που λαµβάνονται από το στόµα, εντερικά ή παρεντερικά 

L27.9 ∆ερµατίτιδα από µη καθορισµένη ουσία που λαµβάνεται από το στόµα, εντερικά ή 

παρεντερικά 

L28.- Χρόνιος απλός λειχήνας και κνήφη 

L28.0 Χρόνιος απλός λειχήνας [του Vidal] 

Λειχήνας ΜΚΑ 

Χρόνια νευροδερµατίτιδα 

L28.1 Οζώδης κνήφη 

L28.2 Άλλη κνήφη 

Κνήφη: 

• του Hebra 

• ήπιας µορφής 

• ΜΚΑ 

Στρόφαλος ή βλατιδώδης κνίδωση 

L29.- Κνησµός 

Εξαιρ.: νευρωτικές εκδορές (L98.1) 

ψυχογενής κνησµός (F45.8) 

L29.0 Κνησµός του πρωκτού 

L29.1 Κνησµός του οσχέου 

L29.2 Κνησµός του αιδοίου 

L29.3 Πρωκτογεννητικός κνησµός, µη καθορισµένος 

L29.8 Άλλες µορφές κνησµού 

L29.9 Κνησµός, µη καθορισµένος 

Κνησµός ΜΚΑ 

L30.- Άλλη δερµατίτιδα 

Εξαιρ.: παραψωρίαση κατά µικρές πλάκες (L41.3) 

δερµατίτιδα εξ επαφής (L23-L25) 

δερµατίτιδα εκ στάσεως (I83.1-I83.2) 

ξηροδερµία (L85.3) 

L30.0 Νοµισµατοειδές έκζεµα 

L30.1 ∆υσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεµα] 

L30.2 ∆ερµατική αυτοευαισθητοποίηση [αντίδραση id] 

Καντιντιασική [levurid] 

∆ερµατοφυτική 

Εκζεµατοειδής 

L30.3 Εκζεµατοειδής δερµατίτιδα 

Λοιµώδης δερµατίτιδα 

Επιµολυσµένο έκζεµα 

L30.4 Παράτριµµα 

L30.5 Λευκή πιτυρίαση 

L30.8 Άλλη καθορισµένη δερµατίτιδα 
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L43.- 

 
 

L30.9 ∆ερµατίτιδα, µη καθορισµένη 

Έκζεµα ΜΚΑ 

 

 

 
 

Βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες 
 

(L40-L45) 

L40.- Ψωρίαση 

L40.0 Κοινή ψωρίαση 

Νοµισµατοειδής  ψωρίαση 

L40.1 Γενικευµένη φλυκταινώδης ψωρίαση 

Ερπητοειδές κηρίο 

Φλυκταινώδης ψωρίαση, τύπου von Zumbusch 

L40.2 Συνεχής ακροδερµατίτιδα [του Hallopeau] 

L40.3 Φλυκταινώδης ψωρίαση παλαµών και πελµάτων 

L40.4 Σταγονοειδής ψωρίαση 

L40.5+   Ψωριασική αρθροπάθεια (M07.0-M07.3*, M09.0-*) 

L40.8 Άλλη ψωρίαση 

Ανάστροφη ψωρίαση 

L40.9 Ψωρίαση, µη καθορισµένη 

L41.- Παραψωρίαση 

Εξαιρ.: ατροφική αγγειακή ποικιλοδερµία [Jacobi] (L94.5) 

L41.0 Οξεία λειχηνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίαση [Mucha-Habermann] 

L41.1 Σταγονοειδής παραψωρίαση 

L41.3 Παραψωρίαση κατά µικρές πλάκες 

L41.4 Παραψωρίαση κατά µεγάλες πλάκες 

L41.5 Παραψωρίαση µε ποικιλοδερµία 

L41.8 Άλλη παραψωρίαση 

L41.9 Παραψωρίαση, µη καθορισµένη 

Ροδόχρους πιτυρίαση 

Οµαλός λειχήνας 

Εξαιρ.: θυλακικός λειχήνας (L66.1) 

L43.0 Υπερτροφικός οµαλός λειχήνας 

L43.1 Πεµφιγοειδής οµαλός λειχήνας 

L43.2 Λειχηνοειδής φαρµακευτική αντίδραση 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L43.3 Υποξύς (ενεργός) οµαλός λειχήνας 

Τροπικός οµαλός λειχήνας 

L43.8 Άλλος οµαλός λειχήνας 

L43.9 Οµαλός λειχήνας, µη καθορισµένος 

L44.- Άλλες βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες 

L44.0 Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση 
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L44.1 Κοκκιωµατώδης λειχήνας 

L44.2 Γραµµωτός λειχήνας 

L44.3 Ερυθρός κοµβολογιοειδής λειχήνας [Lichen ruber moniliformis] 

L44.4 Βρεφική βλατιδώδης ακροδερµατίτιδα [Giannotti-Crosti] 

L44.8 Άλλες καθορισµένες βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες 

L44.9 Βλατιδολεπιδώδης δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L45* Βλατιδολεπιδώδεις δερµατοπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
 

 

 

Κνίδωση και ερύθηµα 

 

(L50-L54) 

Εξαιρ.: νόσος Lyme (A69.2) 

ροδόχρους νόσος (L71.-) 

L50.- Κνίδωση 

Εξαιρ.: αλλεργική δερµατίτιδα εξ επαφής (L23.-) 

αγγειονευρωτικό οίδηµα (T78.3) 

κληρονοµικό αγγειοοίδηµα (D84.1) 

οίδηµα Quincke (T78.3) 

κνίδωση από χορήγηση υγρού (T80.6) 

κνίδωση: 

• γιγαντιαία (T78.3) 

• νεογνική (P83.8) 

• βλατιδώδης (L28.2) 

• µελαγχρωµατική (Q82.2) 

• ηλιακή (L56.3) 

L50.0 Αλλεργική κνίδωση 

L50.1 Ιδιοπαθής κνίδωση 

L50.2 Κνίδωση εκ ψύχους ή θερµότητας 

L50.3 Προκλητή κνίδωση 

Κνιδωτικός  δερµογραφισµός 

L50.4 Κνίδωση εκ δονήσεως [από µηχανικά ερεθίσµατα] 

L50.5 Χολινεργική κνίδωση 

L50.6 Κνίδωση εξ επαφής 

L50.8 Άλλη κνίδωση 

Κνίδωση: 

• χρόνια 

• υποτροπιάζουσα περιοδική 

L50.9 Κνίδωση µη καθορισµένη 

L51.- Πολύµορφο ερύθηµα 

L51.0 Μη ποµφολυγώδες πολύµορφο ερύθηµα 

L51.1 Ποµφολυγώδες πολύµορφο ερύθηµα 

Σύνδροµο Stevens-Johnson 

L51.2- Τοξική επιδερµική νεκρόλυση [σύνδροµο Lyell] 
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L51.20 Προσβολή µικρότερη από το 30% της επιφάνειας του σώµατος 

Τοξική επιδερµική νεκρόλυση [σύνδροµο Lyell] ΜΚΑ 

L51.21 Προσβολή µεγαλύτερη από το 30% της επιφάνειας του σώµατος 

Προσβολή των βλεννογόνων 

L51.8 Άλλο πολύµορφο ερύθηµα 

L51.9 Πολύµορφο ερύθηµα, µη καθορισµένο 

Οζώδες ερύθηµα 

Άλλα ερυθηµατώδη νοσήµατα 

Εξαιρ.: ερύθηµα: 

• από θερµότητα [εκ πυραύνων] (L59.0) 

• από εξωγενείς παράγοντες που έρχονται σε επαφή µε το δέρµα (L23-L25) 

• από παράτριµµα (L30.4) 

L53.0 Τοξικό ερύθηµα 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς παράγοντα χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: τοξικό νεογνικό ερύθηµα (P83.1) 

L53.1 ∆ακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθηµα 

L53.2 Παρυφώδες ερύθηµα [erythema marginatum] 

L53.3 Άλλο χρόνιο γυροειδές ερύθηµα 

L53.8 Άλλα καθορισµένα ερυθηµατώδη νοσήµατα 

L53.9 Ερυθηµατώδες νόσηµα, µη καθορισµένο 

Ερύθηµα ΜΚΑ 

Ερυθροδερµία ΜΚΑ 

L54.-*  Ερύθηµα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L54.0* Παρυφώδες ερύθηµα [erythema marginatum] σε οξύ ρευµατικό πυρετό (I00+) 

L54.8* Ερύθηµα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

 

L55.-    Ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] 

Περιλαµβ.:   Έγκαυµα από τον ήλιο 

L55.0    Ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] 1ου βαθµού 

L55.1    Ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] 2ου βαθµού 

L55.2    Ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] 3ου βαθµού 

L55.8     Άλλο ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] 

L55.9     Ηλιακό έγκαυµα [Dermatitis solaris acuta] µη καθορισµένο 

L56.-    Άλλες οξείες µεταβολές του δέρµατος από υπεριώδη ακτινοβολία 

L56.0     Φωτοτοξική αντίδραση σε φάρµακο 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L56.1     Φωτοαλλεργική αντίδραση σε φάρµακο 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L56.2     Φωτοδερµατίτιδα εξ επαφής 

∆ερµατίτιδα Berloque 

L56.3      Ηλιακή κνίδωση 

L56.4      Πολύµορφο εξάνθηµα εκ φωτός 

L52 

L53.- 
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L56.8 Άλλες καθορισµένες οξείες µεταβολές του δέρµατος από υπεριώδη ακτινοβολία 

L56.9 Οξεία µεταβολή του δέρµατος από υπεριώδη ακτινοβολία, µη καθορισµένη 

L57.- Μεταβολές του δέρµατος λόγω χρόνιας έκθεσης σε µη ιονίζουσα ακτινοβολία 

L57.0 Ακτινική υπερκεράτωση 

Υπερκεράτωση ΜΚΑ 

Γεροντική υπερκεράτωση 

Ηλιακή υπερκεράτωση 

L57.1 Ακτινική δικτύωση 

L57.2 Ροµβοειδής αυχένας [cutis rhomboidalis nuchae] 

L57.3 Ποικιλοδερµία του Civatte 

L57.4 Γεροντική χαλάρωση του δέρµατος [cutis laxa] 

Ακτινική ελάστωση, από γήρας 

Γεροντική ελάστωση 

L57.5 Ακτινικό κοκκίωµα 

L57.8 Άλλες µεταβολές του δέρµατος λόγω χρόνιας έκθεσης σε µη ιονίζουσα ακτινοβολία 

∆έρµα του αγρότη 

∆έρµα του ναύτη 

Ηλιακή δερµατίτιδα από χρόνια έκθεση σε ακτινοβολία 

L57.9 Μεταβολές του δέρµατος λόγω χρόνιας έκθεσης σε µη ιονίζουσα ακτινοβολία, µη 

καθορισµένες 

L58.- Ακτινοδερµατίτιδα 

L58.0 Οξεία ακτινοδερµατίτιδα 

L58.1 Χρόνια ακτινοδερµατίτιδα 

L58.9 Ακτινοδερµατίτιδα µη καθορισµένη 

L59.- Άλλα νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία 

L59.0 Ερύθηµα από θερµότητα [εκ πυραύνων] 

Χρόνια δερµατίτιδα από θερµότητα 

L59.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία 

L59.9 Νόσηµα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού από ακτινοβολία, µη καθορισµένο 
 

 

 

Νοσήµατα των εξαρτηµάτων του δέρµατος 

 

(L60-L75) 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του καλυπτήριου συστήµατος [δέρµατος και εξαρτηµάτων] (Q84.-) 

L60.- ∆ιαταραχές των ονύχων 

Εξαιρ.: ονυχία και παρωνυχία (L03.0-) 

πληκτροδακτυλία (R68.3) 

L60.0 Είσφρυση όνυχος 

Νύχι που παρεισφρύει 

L60.1 Ονυχόλυση  

L60.2 Ονυχογρύπωση 

L60.3 ∆υστροφία των ονύχων 
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L60.4 Γραµµές του Beau 

L60.5 Σύνδροµο των κίτρινων ονύχων [Yellow nail Syndrome] 

L60.8 Άλλες διαταραχές των ονύχων 

L60.9 ∆ιαταραχή των ονύχων, µη καθορισµένη 

L62.-*  ∆ιαταραχές των ονύχων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L62.0* Παχυδερµοπεριόστωση µε πληκτροδακτυλία (M89.4-+) 

L62.8* ∆ιαταραχές των ονύχων σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

L63.- Γυροειδής αλωπεκία 

L63.0 Ολική γυροειδής αλωπεκία (τριχωτού της κεφαλής) 

L63.1 Καθολική γυροειδής αλωπεκία 

L63.2 Οφίαση 

L63.8 Άλλη γυροειδής αλωπεκία 

L63.9 Γυροειδής αλωπεκία µη καθορισµένη 

L64.- Ανδρογενετική αλωπεκία 

Περιλαµβ.:   ανδρικού τύπου αλωπεκία 

L64.0 Ανδρογενετική αλωπεκία φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο ΧΧ. 

L64.8 Άλλη ανδρογενετική αλωπεκία 

L64.9 Ανδρογενετική αλωπεκία, µη καθορισµένη 

L65.- Άλλη µη ουλωτική απώλεια τριχών 
Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε νόσηµα φαρµακευτικής αιτιολογίας χρησιµοποιήστε έναν 

πρόσθετο κωδικό από το κεφάλαιο ΧΧ. 

Εξαιρ.: τριχοτιλλοµανία (F63.3) 

L65.0 Τελογενής τριχόπτωση 

L65.1 Αναγενής τριχόπτωση 

L65.2 Αλωπεκία σε θυλακική βλεννίνωση 

L65.8 Άλλη καθορισµένη µη ουλωτική απώλεια τριχών 

L65.9 Μη ουλωτική απώλεια τριχών, µη καθορισµένη 

Αλωπεκία ΜΚΑ 

L66.- Ουλωτική αλωπεκία [απώλεια τριχών µε σχηµατισµό ουλών] 

L66.0 Ψευδογυροειδής αλωπεκία 

L66.1 Θυλακικός λειχήνας 

Θυλακικός οµαλός λειχήνας 

L66.2 Αποψιλωτική θυλακίτιδα 

L66.3 Αποστηµατοποιηµένη θυλακίτιδα και περιθυλακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής 

[decalvans, του Hoffmann] 

L66.4 Ουλερυθηµατώδης ατροφοδερµία 

Ουλερυθηµατώδης δικτυωτή θυλακίτιδα 

Ουλερυθηµατώδης ακµοειδής δερµατίτιδα 

L66.8 Άλλη ουλωτική αλωπεκία 

L66.9 Ουλωτική αλωπεκία, µη καθορισµένη 

L67.- Ανωµαλίες του χρώµατος και του στελέχους των τριχών 

Εξαιρ.: µονιλέθριξ (Q84.1) 

δακτυλιοειδής λευκοτριχία [pili annulati] (Q84.1) 

τελογενής τριχόπτωση (L65.0) 
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L67.0 Οζώδης τριχορρηξία 

L67.1 Αλλαγές στο χρώµα των τριχών 

Λεύκανση 

Γκριζάρισµα των τριχών 

(πρώιµο) Ετεροχρωµία των 

τριχών Πολίωση: 

• περιγεγραµµένη, επίκτητη 

• ΜΚΑ 

L67.8 Άλλες ανωµαλίες του χρώµατος και του στελέχους των τριχών 

Ευθραυστότητα των τριχών 

L67.9 Ανωµαλία του χρώµατος και του στελέχους των τριχών, µη καθορισµένη 

L68.- Υπερτρίχωση 

Περιλαµβ.:   υπερβολική τριχοφυΐα 

Εξαιρ.: συγγενής υπερτρίχωση (Q84.2) 

παραµονή εµβρυϊκού χνουδιού [lanugo] 

(Q84.2) 

L68.0 ∆ασυστριχισµός 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε νόσηµα φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L68.1 Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε νόσηµα φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L68.2 Εντοπισµένη υπερτρίχωση 

L68.3 Πολυτριχία 

L68.8 Άλλη υπερτρίχωση 

L68.9 Υπερτρίχωση, µη καθορισµένη 

L70.- Ακµή 

Εξαιρ.: χηλοειδής ακµή (L73.0) 

L70.0 Κοινή ακµή 

L70.1 Κυστική ακµή 

L70.2 Ευλογιοειδής ακµή 

Νεκρωτική κεγχροειδής ακµή 

L70.3 Τροπική ακµή 

L70.4 Βρεφική ακµή 

L70.5 Προκλητή ακµή των νεαρών κοριτσιών [Acné excoriée des jeunes 

filles] L70.8 Άλλη ακµή 

L70.9 Ακµή, µη καθορισµένη 

L71.- Ροδόχρους νόσος 

L71.0 Περιστοµατική δερµατίτιδα 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε νόσηµα φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο 

κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

L71.1 Ρινόφυµα 

L71.8 Άλλη ροδόχρους νόσος 

L71.9 Ροδόχρους νόσος, µη καθορισµένη 

L72.- Θυλακικές κύστεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L72.0 Επιδερµοειδής κύστη 
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L72.1 Τριχειληµµατική κύστη 

Σµηγµατογόνος κύστη 

Τριχική κύστη 

L72.2 Πολλαπλό στεατοκύστωµα 

L72.8 Άλλες θυλακικές κύστεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L72.9 Θυλακική κύστη του δέρµατος και του υποδόριου ιστού, µη καθορισµένη 

L73.-   Άλλα νοσήµατα των θυλάκων των τριχών 

L73.0     Χηλοειδής ακµή [Folliculitis sclerotisans nuchae] 

L73.1     Ψευδοθυλακίτιδα του γενείου 

L73.2 ∆ιαπυητική [πυώδης] ιδρωταδενίτιδα 

L73.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των θυλάκων των τριχών 

Θυλακίτιδα του γενείου [σύκωση] 

L73.9 Νόσηµα των θυλάκων των τριχών µη καθορισµένο 

L74.- Νοσήµατα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων 

Εξαιρ.: υπεριδρωσία (R61.-) 

L74.0 Ερυθρά ιδρώα 

L74.1 Λευκή ιδρώα [miliaria cristallina] 

L74.2 Εν τω βάθει ιδρώα 

Τροπική ιδρώα 

L74.3 Ιδρώα, µη καθορισµένη 

L74.4 Ανιδρωσία 

Υποϊδρωσία 

L74.8 Άλλα νοσήµατα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων 

L74.9 Νόσηµα των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων, µη καθορισµένο 

Νόσηµα των ιδρωτοποιών αδένων ΜΚΑ 

L75.- Νοσήµατα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων 

Εξαιρ.: δυσιδρωσία [δυσιδρωσικό έκζεµα] (L30.1) 

διαπυητική [πυώδης] ιδρωταδενίτιδα (L73.2) 

L75.0 Βρωµιδρωσία 

L75.1 Χρωµιδρωσία 

L75.2 Αποκρινής ιδρώα 

Νόσος των Fox-Fordyce 

L75.8 Άλλα νοσήµατα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων 

L75.9 Νόσηµα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων, µη καθορισµένο 
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Άλλες παθήσεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

 

(L80-L99) 

L80 Λεύκη 

L81.- Άλλες διαταραχές της µελάγχρωσης του δέρµατος 

Εξαιρ.: εκ γενετής σηµάδι ΜΚΑ (Q82.5) 

σπίλος- βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

σύνδροµο Peutz-Jeghers (Q85.8) 

L81.0 Μεταφλεγµονώδης υπερµελάγχρωση 

L81.1 Χλόασµα [µέλασµα] 

L81.2 Εφηλίδες 

Ηλιακές εφηλίδες 

L81.3 Καφεγαλακτόχροες κηλίδες [café au lait] 

L81.4 Άλλη υπερµελάγχρωση από µελανίνη 

Φακή 

L81.5 Λευκοδερµία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

L81.6 Άλλες διαταραχές ελαττωµένης σύνθεσης µελανίνης 

L81.7 Μελαγχρωµατική πορφύρα 

Έρπον αιµαγγείωµα 

Τηλεαγγειεκτασία 

L81.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της µελάγχρωσης του δέρµατος 

Μελάγχρωση από εναπόθεση σιδήρου 

Τατουάζ [δερµατοστιξία] 

L81.9 ∆ιαταραχή της µελάγχρωσης του δέρµατος, µη καθορισµένη 

L82 Σµηγµατορροϊκή υπερκεράτωση 

Περιλαµβ.: βλατιδώδης µελαγχρωµατική δερµατοπάθεια 

σύνδροµο των Leser-Trelat 

L83 Μελανίζουσα ακάνθωση 

Περιλαµβ.:  θηλωµάτωση συρρέουσα και δικτυωτή [Gougerot-Carteaud] 

L84 Τύλοι και κάλοι (δέρµατος) 

Περιλαµβ.:  κάλος 

τύλος 

L85.- Άλλες παχύνσεις της επιδερµίδας 

Εξαιρ.: υπερτροφικές δερµατοπάθειες (L91.-) 

L85.0 Επίκτητη ιχθύαση 

Εξαιρ.: συγγενής ιχθύαση (Q80.-) 

L85.1 Επίκτητη υπερκεράτωση [κερατοδερµία] παλαµών και πελµάτων 

Εξαιρ.: κληρονοµική υπερκεράτωση παλαµών και πελµάτων (Q82.8) 

L85.2 Στικτή υπερκεράτωση (παλαµών και πελµάτων) 

L85.3 Ξηρότητα του δέρµατος 

Ξηροδερµία 

L85.8 Άλλες καθορισµένες παχύνσεις της επιδερµίδας 

∆ερµατικό κέρας 

L85.9 Πάχυνση της επιδερµίδας, µη καθορισµένη 
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L86* Κερατοδερµία σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  θυλακική υπερκεράτωση που οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταµίνης Α (E50.8+) 

ξηροδερµία 

L87.- ∆ιατιτραίνουσες δερµατοπάθειες 

Εξαιρ.: δακτυλιοειδές κοκκίωµα (διατιτραίνον) (L92.0) 

L87.0 ∆ιατιτραίνουσα θυλακική και παραθυλακική υπερκεράτωση [νόσος του Kyrle] 

∆ιατιτραίνουσα θυλακική υπερκεράτωση 

L87.1 Αντιδραστική διατιτραίνουσα κολλαγόνωση 

L87.2 Έρπουσα διατιτραίνουσα ελάστωση 

L87.8 Άλλες διατιτραίνουσες δερµατοπάθειες 

L87.9 ∆ιατιτραίνουσα δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L88 Γαγγραινώδες πυόδερµα 

Περιλαµβ.:  ελκωτική δερµατίτιδα 

πυόδερµα phagedenic 

Εξαιρ.: γαγγραινώδης δερµατίτιδα (L08.0) 

L89.- Έλκος κατάκλισης και πίεσης 

Σηµειώσεις: Όταν δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε βεβαιότητα ο βαθµός του έλκους κατάκλισης,   

κωδικοποιείται ο µικρότερος βαθµός. 

Περιλαµβ.:   έλκος κατάκλισης 

έλκος από εφαρµογή γύψινου νάρθηκα 

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης (τροφικό) του τραχήλου (της µήτρας) (N86) 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία L89: 

0   Κεφαλή 

1   Άνω άκρο 

2   Ακανθώδης απόφυση 

3   Λαγόνιος ακρολοφία 

Λαγόνιος άκανθα 

4   Ιερό οστό      

Κόκκυγας 

6   Ισχιακό οστό 

7   Τροχαντήρας 

8   Πτέρνα 

9   Άλλες εντοπίσεις του κάτω άκρου 

10 Άλλες και µη καθορισµένες εντοπίσεις 

L89.0- Έλκος κατάκλισης 1ου βαθµού 

Μόνιµη ερυθρότητα στην περιοχή πίεσης, µε διατήρηση της ακεραιότητας του δέρµατος 

L89.1- Έλκος κατάκλισης 2ου βαθµού 

Έλκος κατάκλισης µε: 

• εφελκίδα 

• ποµφόλυγα 

• µερικού πάχους απώλεια δέρµατος (επιδερµίδας ή/και δερµίδας) 

• απώλεια δέρµατος ΜΚΑ 

L89.2- Έλκος κατάκλισης 3ου βαθµού 

Έλκος κατάκλισης µε ολικού πάχους απώλεια δέρµατος µε καταστροφή ή νέκρωση του υποδόριου ιστού, η 

οποία µπορεί να εκτείνεται µέχρι την υποδόριο περιτονία 

L89.3- Έλκος κατάκλισης 4ου βαθµού 

Έλκος κατάκλισης µε νέκρωση µυών, οστών ή βαθύτερων δοµών (π.χ. τενόντων ή αρθρικών θυλάκων) 
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L89.9- Έλκος κατάκλισης µη καθορισµένου βαθµού 

Έλκος κατάκλισης [πίεσης] χωρίς αναφορά στο βαθµό 

L90.- Ατροφικές δερµατοπάθειες 

L90.0 Σκληρός και ατροφικός λειχήνας 

Εξαιρ.: σκληρυντικός λειχήνας των έξω γεννητικών οργάνων: 

• της γυναίκας (N90.4) 

• του άνδρα (N48.0) 

L90.1 Ανετοδερµία των Schweninger-Buzzi 

L90.2 Ανετοδερµία των Jadassohn-Pellizzari 

L90.3 Ατροφοδερµία των Pasini και Pierini 

L90.4 Χρόνια ατροφική ακροδερµατίτιδα 

Χρόνια ατροφική ακροδερµατίτιδα του Herxheimer 

L90.5 Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρµατος 

Παραµόρφωση που οφείλεται σε ουλή 

Ουλή του δέρµατος 

Ουλή ΜΚΑ 

Συµφυτική ουλή (του δέρµατος) 

Εξαιρ.: υπερτροφική ουλή (L91.0) 

χηλοειδές (L91.0) 

L90.6 Ατροφικές ραβδώσεις 

L90.8 Άλλες ατροφικές δερµατοπάθειες 

L90.9 Ατροφική δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L91.- Υπερτροφικές διαταραχές του δέρµατος 

L91.0 Υπερτροφική ουλή 

Χηλοειδές 

Χηλοειδής ουλή 

Εξαιρ.: χηλοειδής ακµή (L73.0) 

ουλή ΜΚΑ (L90.5) 

L91.8 Άλλες υπερτροφικές δερµατοπάθειες 

L91.9 Υπερτροφική δερµατοπάθεια, µη καθορισµένη 

L92.- Κοκκιωµατώδη νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Εξαιρ.: ακτινικό κοκκίωµα (L57.5) 

L92.0 ∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα 

∆ιατριταίνον δακτυλιοειδές κοκκίωµα 

L92.1 Λιποειδική νεκροβίωση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: σχετιζόµενη µε σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14) 

L92.2 Κοκκίωµα του προσώπου [ηωσινόφιλο κοκκίωµα του προσώπου]  

L92.3 Κοκκίωµα από ξένο σώµα, του δέρµατος και του υποδόριου ιστού  

L92.8 Άλλα κοκκιωµατώδη νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L92.9 Κοκκιωµατώδες νόσηµα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού, µη καθορισµένο 

L93.- Ερυθηµατώδης λύκος 
Για τον προσδιορισµό της ουσίας σε φαρµακευτικό λύκο χρησιµοποιήστε έναν πρόσθετο κωδικό από το 

κεφάλαιο ΧΧ. 

Εξαιρ.: λύκος: 

• διαβρωτικός (A18.4) 

• κοινός (A18.4) 

σκληροδερµία (M34.-) 

συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (M32.-) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XII 
 

Σελίδα 398   

 
 

L93.0 ∆ισκοειδής ερυθηµατώδης λύκος 

Ερυθηµατώδης λύκος ΜΚΑ 

L93.1 Υποξύς δερµατικός ερυθηµατώδης λύκος 

L93.2 Άλλος εντοπισµένος ερυθηµατώδης λύκος 

Εν τω βάθει ερυθηµατώδης λύκος 

Υποδερµατίτιδα του λύκου 

L94.- Άλλα εντοπισµένα νοσήµατα του συνδετικού ιστού 

Εξαιρ.: συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού (M30-M36) 

L94.0 Εντοπισµένη σκληροδερµία [µορφέας] 

Περιγεγραµµένη  σκληροδερµία 

L94.1 Γραµµοειδής σκληροδερµία 

Σκληροδερµία δίκην κτυπήµατος σπάθης [en coup de sabre] 

L94.2 Ασβέστωση του δέρµατος 

L94.3 Σκληροδακτυλία 

L94.4 Βλατίδες του Gottron 

L94.5 Αγγειακή ατροφική ποικιλοδερµία [Jacobi] 

L94.6 Αυτόµατη λύση/ακρωτηριασµός των δακτύλων 

L94.8 Άλλα καθορισµένα εντοπισµένα νοσήµατα του συνδετικού ιστού 

L94.9 Εντοπισµένο νόσηµα του συνδετικού ιστού, µη καθορισµένο 

L95.- Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρµα και δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: τηλεαγγειεκτασία (L81.7) 

αγγειΐτιδα εξ υπερευαισθησίας (M31.0) 

υποτροπιάζουσα οζώδης µη διαπυητική εµπύρετος υποδερµατίτιδα [νόσος Pfeifer-Weber-Christian] 

(M35.6) 

υποδερµατίτιδα: 

• του λύκου (L93.2) 

• αυχένα και ράχης (M54.0-) 

• ΜΚΑ (M79.3-) 

οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0) 

πορφύρα Henoch-Schönlein (D69.0) 

ρευµατοειδής αγγειΐτιδα (M05.2-) 

ορονοσία (T80.6) 

κνίδωση (L50.-) 

κοκκιωµάτωση Wegener (M31.3) 

L95.0 Πελιδνοειδής αγγειΐτιδα 

Λευκή ατροφία 

L95.1 Έµµονο επηρµένο ερύθηµα 

L95.8 Άλλη αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρµα 

L95.9 Αγγειΐτιδα που περιορίζεται στο δέρµα, µη καθορισµένη 

L97 Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-) 

γάγγραινα (R02) 

λοιµώξεις του δέµατος (L00- L08) 

καθορισµένες λοιµώξεις που ταξινοµούνται στους κωδικούς A00-B99 

έλκος κάτω άκρου αρτηριακό (I70.23) 

έλκος κάτω άκρου φλεβικό (I83.0, I83.2) 
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L98.- Άλλα νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

L98.0 Πυογόνο κοκκίωµα 

L98.1 Προκλητή δερµατίτιδα 

Προκλητές δερµατικές βλάβες 

Νευρωτικές εκδορές 

L98.2 Οξεία εµπύρετος ουδετεροφιλική δερµατοπάθεια [σύνδροµο Sweet] 

L98.3 Ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα [σύνδροµο Wells] 

L98.4 Χρόνιο έλκος του δέρµατος, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Χρόνιο δερµατικό έλκος ΜΚΑ 

Τροπικό έλκος ΜΚΑ 

∆ερµατικό έλκος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-) 

γάγγραινα (R02) 

λοιµώξεις του δέρµατος (L00-L08) 

καθορισµένες λοιµώξεις που ταξινοµούνται στους κωδικούς A00-B99 

έλκος του κάτω άκρου που δεν ταξινοµείται αλλού (L97) 

έλκος κάτω άκρου φλεβικό (I83.0, I83.2) 

L98.5 Βλεννίνωση του δέρµατος 

Εστιακή βλεννίνωση 

Μυξοιδηµατικός λειχήνας 

∆ικτυωτή ερυθηµατώδης βλεννίνωση 

Εξαιρ.: εστιακή στοµατική βλεννίνωση (K13.7) 

µυξοίδηµα (E03.9) 

L98.6 Άλλα διηθητικά νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Εξαιρ.: υαλίνωση του δέρµατος και των βλεννογόνων (E78.8) 

L98.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

L98.9 Νόσηµα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού, µη καθορισµένο 

L99.-* Άλλες παθήσεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού σε νοσήµατα  

που ταξινοµούνται αλλού 

L99.0* Αµυλοείδωση του δέρµατος (E85.-+) 

Αµυλοειδικός λειχήνας 

Κηλιδώδης αµυλοείδωση 

L99.1-*  Συµµετοχή του δέρµατος στην οξεία νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή 

[Graft-versus-host-disease] (T86.01+, T86.02+) 

L99.11*  Στάδιο 1 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], 

µε συµµετοχή του δέρµατος 

L99.12*  Στάδιο 2 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], 

µε συµµετοχή του δέρµατος 

L99.13*  Στάδιο 3 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], 

µε συµµετοχή του δέρµατος 

L99.14*  Στάδιο 4 της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [Graft-versus-host-disease], 

µε συµµετοχή του δέρµατος 

L99.8* Άλλες καθορισµένες παθήσεις του δέρµατος και του υποδόριου ιστού σε νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού 

Συφιλιδική: 

• αλωπεκία (A51.3+) 

• λευκοδερµία (A51.3+, A52.7+) 
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Κεφάλαιο XIII 

Παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος  

και του συνδετικού ιστού 

(M00 - M99) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (Α00-Β99) 

ορισµένες παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης (Κ07.6) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (Ρ00-Ρ96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (Ε00-Ε90) 

σύνδροµο διαµερίσµατος (Τ79.6) 

επιπλοκές της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (Ο00-Ο99) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού (R00-R99) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

M00-M25 Αρθροπάθειες 

M00-M03 Λοιµώδεις αρθρίτιδες 

M05-M14 Φλεγµονώδεις πολυαρθρίτιδες 

M15-M19 Εκφυλιστική αρθρίτιδα 

M20-M25 Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων 

M30-M36 Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού 

M40-M54 Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης 

M40-M43 Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης 

M45-M49 Παθήσεις σπονδύλων 

M50-M54 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης 

M60-M79 Παθήσεις των µαλακών µορίων 

M60-M63 Παθήσεις των µυών 

M65-M68 Παθήσεις των αρθρικών υμένων και των τενόντων 

M70-M79 Άλλες παθήσεις των µαλακών ιστών 

M80-M94 Παθήσεις οστίτη και χόνδρινου ιστού 

M80-M85 ∆ιαταραχές οστικής πυκνότητας και δοµής 

M86-M90 Άλλες παθήσεις των οστών 

M91-M94 Παθήσεις αρθρικού χόνδρου 

M95-M99 Άλλες παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

M01.-* Άµεσες λοιµώξεις των αρθρώσεων σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M03.-* Μεταλοιµώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M07.-* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες 

M09.-* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M14.-* Αρθροπάθειες σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

M36.-*      Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M49.-*      Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M63.-*      Παθήσεις των µυών σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M68.-*      Παθήσεις του αρθρικού υµένα και των τενόντων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M73.-*      Παθήσεις των µαλακών µορίων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M82.-*       Οστεοπόρωση σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

M90.-*       Οστικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εντόπιση της µυοσκελετικής βλάβης 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται σε συνδυασμό µε τους αντίστοιχους κωδικούς του κεφαλαίου ΧΙΙΙ 

για τον προσδιορισµό της εντόπισης της βλάβης. Οι υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα που αποκλίνουν από αυτόν 

τον κανόνα κα αφορούν βλάβες του γόνατος, ραχιαλγία και άλλες εµβιοµηχανικές λειτουργικές διαταραχές που δεν 

ταξινοµούνται αλλού βρίσκονται στις ενότητες Μ23, Μ40-54 και Μ99. 

0 Πολλαπλών εντοπίσεων 

1 Ωµικής ζώνης 

κλείδα 

ωµοπλάτη 

ακρωµιοκλειδική άρθρωση  

άρθρωση του ώµου  

στερνοκλειδική άρθρωση 

2 Βραχίονα 

βραχιόνιο οστό 

άρθρωση του αγκώνα 

3 Αντιβραχίου 

κερκίδα 

ωλένη 

πηχεοκαρπική άρθρωση 

4 Άκρας χειρός 

δάκτυλα 

οστάρια καρπού 

µετακάρπια 

αρθρώσεις µεταξύ αυτών των οστών 

5 Πυελικής χώρας και µηρού 

λεκάνη 

µηριαίο οστό 

γλουτός 

ισχίο [άρθρωση του ισχίου] 

ιερολαγόνια άρθρωση 

6 Κνήµης 

περόνη 

κνήµη 

άρθρωση του γόνατος 

7 Ποδοκνηµικής και άκρου ποδός 

ταρσός 

µετατάρσιο 

δάκτυλα ποδός 

ποδοκνηµική άρθρωση 

άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIII 
 

Σελίδα 402   

 
 

8 Άλλων εντοπίσεων 

τράχηλος 

κεφαλή 

πλευρές 

κορµός 

κρανίο 

σπονδυλική στήλη 

9 Μη καθορισµένης εντόπισης 
 

 

 

 
 

Αρθροπάθειες 

 

(M00-M25) 

Περιλαµβ.:  παθήσεις που προσβάλλουν κυρίως τις περιφερικές αρθρώσεις (των άκρων) 
 

 

 

 

Λοιµώδεις αρθρίτιδες 
 

(M00-M03) 

Σηµειώσεις: αυτή η ενότητα περιλαµβάνει παθήσεις των αρθρώσεων που οφείλονται σε µικροοργανισµούς. 

Ανάλογα µε την αιτιολογική σχέση διακρίνονται οι ακόλουθες µορφές: 

α) άµεση λοίµωξη της άρθρωσης: Οι µικροοργανισµοί εισβάλλουν στους αρθρικούς ιστούς, τα µικροβιακά αντιγόνα 

     ανιχνεύονται µέσα στην άρθρωση. 

β) έµµεση λοίµωξη: Μπορεί να είναι δύο τύπων: 

- αντιδραστική αρθρίτιδα: Υπάρχει εγκατεστηµένη µικροβιακή λοίµωξη του σώµατος αλλά δεν ανιχνεύονται ούτε 

µικροοργανισµοί ούτε αντιγόνα µέσα στην άρθρωση. - µεταλοιµώδης αρθρίτιδα: Υπάρχουν µικροβιακά 

αντιγόνα αλλά η αποµόνωση του µικροοργανισµού είναι ασταθής και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικού 

πολλαπλασιασµού. 

M00.-   Πυώδης αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M00.0-   Σταφυλοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M00.1-   Πνευµονιοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M00.2-   Άλλη στρεπτοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M00.8-   Αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισµένους βακτηριακούς 

παράγοντες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Για τον προσδιορισµό του υπεύθυνου λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

M00.9-   Πυώδης αρθρίτιδα, µη καθορισµένη 

Λοιµώδης αρθρίτιδα ΜΚΑ 

M01.-*Άµεσες λοιµώξεις των αρθρώσεων σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: αρθρίτιδα σε σαρκοείδωση (Μ14.8*) 

µεταλοιµώδης και αντιδραστική αρθρίτιδα (Μ03.-*) 

M01.0-* Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µεταµηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (Μ03.0-*) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIII 
 

Σελίδα 403   

 
 

M01.1-* Φυµατιώδης αρθρίτιδα (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: της σπονδυλικής στήλης (Μ49.0-*) 

M01.2-* Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M01.3-* Αρθρίτιδα σε άλλα βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Αρθρίτιδα σε: 

• λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+) 

• εντοπισµένη σαλµονέλλωση (A02.2+) 

• τυφοειδή ή παρατυφοειδή πυρετό (A01.-+) 

Γονοκοκκική αρθρίτιδα (A54.4+) 

M01.4-* Αρθρίτιδα της ερυθράς (B06.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M01.5-* Αρθρίτιδα σε άλλα ιογενή νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Αρθρίτιδα σε: 

• παρωτίτιδα (Β26.8+) 

• πυρετό O'nyong-nyong (Α92.1+) 

M01.6-* Μυκητιασική αρθρίτιδα (B35-B49+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M01.8-* Αρθρίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

M02.-  Αντιδραστικές αρθρίτιδες 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: νόσος Αδαµαντιάδη-Behçet (Μ35.2) 

ρευµατικός πυρετός (Ι00) 

M02.0-   Αρθρίτιδα µετά από εντερική παράκαµψη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M02.1-   Μεταδυσεντερική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M02.2-   Αρθρίτιδα µετά από ανοσοποίηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M02.3-   Νόσος του Reiter [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M02.8-   Άλλες αντιδραστικές αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M02.9-   Αντιδραστική αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M03.-* Μεταλοιµώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: άµεσες λοιµώξεις των αρθρώσεων σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού (Μ01.-*) 

M03.0-* Μεταµηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (Μ01.0-*) 

M03.1-* Μεταλοιµώδης αρθρίτιδα στη σύφιλη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Αρθρώσεις του Clutton (A50.5+) 

Εξαιρ.: αρθοπάθεια Charcot ή φθισική αρθροπάθεια (Μ14.6*) 

M03.2-* Άλλες µεταλοιµώδεις αρθρίτιδες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Μεταλοιµώδης αρθρίτιδα σε: 

• εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica (A04.6+) 

• ιογενή ηπατίτιδα (B15-B19+) 

Εξαιρ.: ιογενείς αρθρίτιδες (M01.4-*, M01.5-*) 

M03.6-* Αντιδραστική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Αρθρίτιδα σε λοιµώδη ενδοκαρδίτιδα (I33.0+) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIII 
 

Σελίδα 404   

 
 

 

 

 

 

Φλεγµονώδεις πολυαρθρίτιδες 
 

(M05-M14) 

M05.-   Χρόνια οροθετική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: χρόνια πολυαρθρίτιδα  της σπονδυλικής στήλης (M45.0-) 

νεανική χρόνια [ρευµατοειδής] αρθρίτιδα (M08.-) 

ρευµατικός πυρετός (I00) 

M05.0-   Σύνδροµο Felty [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρόνια πολυαρθρίτιδα µε σπληνοµεγαλία και λευκοπενία 

M05.1-+ Πνευµονικές εκδηλώσεις στη χρόνια οροθετική ρευµατοειδή (πολυ)αρθρίτιδα (J99.0*) 

[5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M05.2-   Αγγειΐτιδα στη χρόνια οροθετική ρευµατοειδή (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M05.3-+ Χρόνια οροθετική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα µε συµµετοχή άλλων οργάνων και 

συστηµάτων 

• ενδοκαρδίτιδα (I39.-*) 

• καρδίτιδα (I52.8*) 

• µυοκαρδίτιδα (I41.8*) σε οροθετική [ρευµατοειδή] χρόνια αρθρίτιδα 

• µυοπάθεια (G73.7*) 

• περικαρδίτιδα (I32.8*) 

• πολυνευροπάθεια (G63.6*) 

M05.8-   Άλλη χρόνια οροθετική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M05.9-   Χρόνια οροθετική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M06.-   Άλλη χρόνια ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M06.0-   Χρόνια οροαρνητική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M06.1-   Νόσος του Still των ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: νόσος του Still ΜΚΑ (M08.2-) 

M06.2-   Θυλακίτιδα στη χρόνια ρευµατοειδή (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M06.3-   Ρευµατοειδές οζίδιο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M06.4-   Φλεγµονώδης πολυαρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: πολυαρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.0) 

M06.8-   Άλλη καθορισµένη χρόνια ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M06.9-   Χρόνια ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M07.-* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: νεανική ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M09.-*) 

M07.0-* Άπω µεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0,4,7,9] 

M07.1-* Ακρωτηριαστική [mutilans] αρθρίτιδα (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M07.2*   Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+) 

M07.3-* Άλλες ψωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M07.4-* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M07.5-* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M07.6-* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M08.-   Νεανική αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Περιλαµβ.:  αρθρίτιδα σε παιδιά, µε έναρξη πριν τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους και µε 

διάρκεια µεγαλύτερη των 3 µηνών 

Εξαιρ.: σύνδροµο Felty (M05.0) 

νεανική δερµατοµυοσίτιδα (M33.0) 

M08.0-   Νεανική χρόνια πολυαρθρίτιδα, τύπου ενηλίκου [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νεανική χρόνια ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα τύπου ενηλίκου µε ή χωρίς ρευµατοειδή παράγοντα 

M08.1-   Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στους ενήλικες (M45.0-) 

M08.2-   Νεανική χρόνια αρθρίτιδα µε συστηµατική έναρξη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νόσος του Still ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νόσος του Still των ενηλίκων (M06.1-) 

M08.3 Νεανική χρόνια αρθρίτιδα (οροαρνητική) 

Χρόνια νεανική πολυαρθρίτιδα 

Αρχόµενη ως ολιγοαρθρικός τύπος, εξελισσόµενη σε πολυαρθρικό τύπο [εκτεταµένη ολιγοαρθρίτιδα] 

Για την κωδικοποίηση συνοδού αγγειίτιδας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (M08.7). 

M08.4-   Νεανική χρόνια αρθρίτιδα, ολιγοαρθικός τύπος [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: εξελισσόµενη σε πολυαρθρική [εκτεταµένη ολιγοαρθρίτιδα] (Μ08.3) 

M08.7-   Αγγειΐτιδα στη νεανική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M08.8-   Άλλη νεανική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M08.9-   Νεανική αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M09.-* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: αρθρίτιδα στη νόσο του Whipple (M14.8*) 

M09.0-* Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M09.1-* Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+) [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

M09.2-* Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M09.8-* Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M10.-   Ουρική αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M10.0-   Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Θυλακίτιδα σε ουρική αρθρίτιδα 

Ουρικοί τόφοι της καρδιάς+ (I43.8*) 

Πρωτοπαθής ουρική αρθρίτιδα 

M10.1-   Ουρική αρθρίτιδα από µόλυβδο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M10.2-   Ουρική αρθρίτιδα φαρµακευτικής αιτιολογίας [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

M10.3-   Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Για τον  προσδιορισµό  του  είδους της λειτουργικής νεφρικής διαταραχής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό 

(Ν17-Ν19). 

M10.4- Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M10.9-   Ουρική αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M11.- Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M11.0- Νόσος εναπόθεσης κρυστάλλων υδροξυαπατίτη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M11.1- Οικογενής χονδρασβέστωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M11.2- Άλλη χονδρασβέστωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χονδρασβέστωση ΜΚΑ 

M11.8- Άλλες καθορισµένες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M11.9- Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.-   Άλλες καθορισµένες αρθρίτιδες 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: αρθρίτιδα της κρικαρυταινοειδούς άρθρωσης (J38.7) 

αρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.9-) 

εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19) 

M12.0-  Χρόνια µεταρευµατική αρθρίτιδα [αρθροπάθεια Jaccoud] [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.1-   Νόσος των Kaschin-Beck [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.2- Λαχνοοζώδης υµενίτιδα (µελαγχρωµατική) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.3-   Παλίνδροµος ρευµατισµός [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.4-  ∆ιαλείπων ύδραρθρος [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M12.5-   Τραυµατική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα (του)(της): 

• πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης (M18.2-M18.3) 

• ισχίου (M16.4-M16.5) 

• γόνατος (M17.2-M17.3) 

• άλλων µονήρων αρθρώσεων (M19.1-) 

• ΜΚΑ (M19.1-) 

M12.8-   Άλλες καθορισµένες αρθρίτιδες, που δεν ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Παροδική αρθρίτιδα 

M13.-   Άλλη αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19) 

M13.0 Πολυαρθρίτιδα, µη καθορισµένη 

M13.1-   Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 1-9] 

M13.8-   Άλλη καθορισµένη αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Αλλεργική αρθρίτιδα 

M13.9-   Αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Φλεγµονώδης αρθροπάθεια ΜΚΑ 

M14.-* Αρθροπάθειες σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες (M07.-*) 

ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες, νεανική µορφή (M09.-*) 

αρθρίτιδα σε: 

• νοσήµατα του αίµατος (M36.2-M36.3*) 

• αντιδράσεις υπερευαισθησίας (M36.4*) 

• νεοπλασµατικά νοσήµατα (M36.1*) 

νευροπαθητική σπονδυλαρθροπάθεια (M49.4*) 
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M14.0*  Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε ενζυµικές ανεπάρκειες και άλλες κληρονοµικές 

διαταραχές 

Ουρική αρθρίτιδα σε: 

• σύνδροµο Lesch-Nyhan (E79.1+) 

• δρεπανοκυτταρικές παθήσεις (D57.-+) 

M14.1*   Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε άλλες µεταβολικές διαταραχές 

Κρυσταλλική αρθρίτιδα σε υπερπαραθυρεοειδισµό (E21.-+) 

M14.2*  ∆ιαβητική αρθροπάθεια (Ε10-Ε14, µε τέταρτο χαρακτήρα .6+) 

Εξαιρ.: νευροπαθητική αρθροπάθεια σε σακχαρώδη διαβήτη (M14.6*) 

M14.3*  Πολυκεντρική δικτυοϊστιοκύττωση (Ε78.8+) 

Λιποειδική  δερµατοαρθρίτιδα 

M14.4*  Αρθρίτιδα στην αµυλοείδωση (Ε85.-+) 

M14.5*  Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και µεταβολικές διαταραχές 

αρθρίτιδα σε: 

• ακροµεγαλία και υποφυσιακό γιγαντισµό (E22.0+) 

• αιµοχρωµάτωση (E83.1+) 

• υπερθυρεοειδισµό [θυρεοτοξίκωση] (E05.-+) 

• υποθυρεοειδισµό (E00-E03+) 

M14.6*   Νευροπαθητική αρθροπάθεια 

Αρθροπάθεια Charcot ή φθισική αρθροπάθεια (A52.1+) 

Νευροπαθητική αρθροπάθεια σε σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ µε τέταρτο χαρακτήρα το .6) 

M14.8*  Αρθροπάθειες σε άλλα καθορισµένα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Αρθρίτιδα σε: 

• ερύθηµα: 

- πολύµορφο (L51.-+) 

- οζώδες (L52+) 

• σαρκοείδωση (D86.8+) 

• νόσο του Whipple (K90.8+) 

 

 
 

Εκφυλιστική αρθρίτιδα 
 

(M15-M19) 

Σηµειώσεις: σε αυτή την ενότητα ο όρος οστεοαρθρίτιδα χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή 

αρθρίτιδας. Ο όρος "πρωτοπαθής" έχει χρησιµοποιηθεί µε τη συνηθισµένη κλινική σηµασία: δεν έχει 

ταυτοποιηθεί µια υποκείµενη ή βασική νόσος 

Εξαιρ.: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (Μ47.-) 

M15.-   Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα 

Περιλαµβ.:  εκφυλιστική αρθρίτιδα µε αναφορά σε περισσότερες από µία εντοπίσεις 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή µονήρους άρθρωσης (M16-M19) 

M15.0 Πρωτοπαθής γενικευµένη (οστεο)αρθρίτιδα 

M15.1 Όζοι του Heberden (µε αρθρίτιδα) 

M15.2 Όζοι του Bouchard (µε αρθρίτιδα) 

M15.3 ∆ευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα 

Μετατραυµατική εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα 

M15.4 ∆ιαβρωτική (οστεο-) αρθρίτιδα 
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M15.8 Άλλη εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα 

M15.9 Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα, µη καθορισµένη 

Γενικευµένη (οστεο-) αρθρίτιδα ΜΚΑ 

M16.-   Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου [οστεοαρθρίτιδα του ισχίου] 

M16.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αµφοτερόπλευρη 

M16.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M16.2 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου λόγω δυσπλαστικών ισχίων, αµφοτερόπλευρη 

M16.3 Άλλη δυσπλαστική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

∆υσπλαστική εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M16.4 Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αµφοτερόπλευρη 

M16.5 Άλλη µετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M16.6 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αµφοτερόπλευρη 

M16.7 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

∆ευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M16.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, µη καθορισµένη 

M17.-   Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [οστεοαρθρίτιδα του γόνατος] 

M17.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αµφοτερόπλευρη 

M17.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M17.2 Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αµφοτερόπλευρη 

M17.3 Άλλη µετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M17.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αµφοτερόπλευρη 

M17.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

∆ευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M17.9     Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, µη καθορισµένη 

M18.-   Εκφυλιστική αρθρίτιδα [οστεοαρθρίτιδα] της πρώτης καρποµετακάρπιας 

άρθρωσης 

M18.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρποµετακάρπιων αρθρώσεων, 

αµφοτερόπλευρη 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIII 
 

Σελίδα 409   

 
 

M18.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M18.2 Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρποµετακάρπιων αρθρώσεων, 

αµφοτερόπλευρη 

M18.3 Άλλη µετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης 

Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M18.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρποµετακάρπιων 

αρθρώσεων, αµφοτερόπλευρη 

M18.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης 

∆ευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης: 

• ετερόπλευρη 

• ΜΚΑ 

M18.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρποµετακάρπιας άρθρωσης, µη καθορισµένη 

M19.-   Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.-) 

δύσκαµπτος µεγάλος δάκτυλος του άκρου ποδός (M20.2) 

εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα (M15.-) 

M19.0-   Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9] 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ 

M19.1-   Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων [5ος χαρακτήρας 1-5, 7-9] 

Μετατραυµατική εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ 

M19.2-   Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9] 

∆ευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ 

M19.8-   Άλλη καθορισµένη εκφυλιστική αρθρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9] 

M19.9-   Εκφυλιστική αρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 1-5, 7-9] 

 

 

 

 

Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων 

 

(M20-M25) 

Εξαιρ.: αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (Μ40-Μ54) 

M20.-   Επίκτητες παραµορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών 

Εξαιρ.: συγγενής(είς): 

• παραµορφώσεις και δυσπλασίες των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q66.-, Q68-Q70, 

Q74.-) 

• απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q71.3, Q72.3) 

απώλεια των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Ζ89.-) 
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M20.0 ∆υσµορφία ενός ή περισσότερων δακτύλων των χεριών 

Παραµόρφωση "δίκην λαιµού κύκνου" και "τύπου κουµπότρυπας" 

Εξαιρ.: ρίκνωση της παλαµιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0) 

εκτινασσόµενος δάκτυλος (M65.3) 

πληκτροδακτυλία (R68.3) 

M20.1 Βλαισός µεγάλος δάκτυλος του ποδός (επίκτητος) 

Θυλακίτιδα 1ης µεταταρσοφαλλαγγικής άρθρωσης του άκρου ποδός 

M20.2 ∆ύσκαµπτος µεγάλος δάκτυλος του ποδός 

M20.3 Άλλη (επίκτητη) παραµόρφωση του µεγάλου δακτύλου του ποδός 

Ραιβός µεγάλος δάκτυλος του ποδός 

M20.4 Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη) 

M20.5 Άλλες παραµορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός (επίκτητες) 

M20.6 Επίκτητη παραµόρφωση του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός, µη καθορισµένη 

M21.-   Άλλες επίκτητες παραµορφώσεις των άκρων 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: συγγενής(είς): 

• παραµορφώσεις και δυσπλασίες των άκρων (Q65-Q66, Q68-Q74) 

• έλλειψη των άκρων (Q71-Q73) 

επιπέδωση της κεφαλής του µηριαίου [coxa plana] (M91.2) 

επίκτητες παραµορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (M20.-) 

απώλεια άκρου (Z89.-) 

M21.0-   Παραµόρφωση µε βλαισότητα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: βλαισό µετατάρσιο (Q66.6) 

πτερνοβλαισοποδία (Q66.4) 

M21.1-   Παραµόρφωση µε ραιβότητα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ραιβό µετατάρσιο (Q66.2) 

ραιβότητα κνήµης (M92.5) 

M21.2-   Παραµόρφωση µε κάµψη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M21.3-   Πτώση του καρπού ή του άκρου ποδός [drop wrist ή drop foot] (επίκτητη) [5ος 

χαρακτήρας: 0,3,7] 

M21.4 Πλατυποδία [pes planus] (επίκτητη) 

Εξαιρ.: συγγενής πλατυποδία (Q66.5) 

M21.5-   Επίκτητη γαµψοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοϊπποποδία [5ος χαρακτήρας: 

0,4,7] 

Εξαιρ.: ραιβοϊπποποδία, που δεν καθορίζεται ως επίκτητη (Q66.0) 

M21.6 Άλλες επίκτητες παραµορφώσεις της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Εξαιρ.: παραµορφώσεις των δακτύλων του ποδός (επίκτητες) (M20.1-M20.6) 

M21.7-   Ανισοσκελία (επίκτητη) [5ος χαρακτήρας: 0-7,9] 

M21.8-   Άλλες καθορισµένες επίκτητες παραµορφώσεις των άκρων [5ος χαρακτήρας: 0-6,9] 

M21.9-   Επίκτητη παραµόρφωση του άκρου, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-7,9] 

M22.-   Βλάβες της επιγονατίδας 

Εξαιρ.: εξάρθρηµα της επιγονατίδας (S83.0) 

M22.0 Καθ' έξιν εξάρθρηµα της επιγονατίδας 

M22.1 Καθ' έξιν υπεξάρθρηµα της επιγονατίδας 

M22.2 Βλάβες της επιγονατίδας και της επιγονατιδοµηριαίας άρθρωσης 

M22.3 Άλλη βλαβη της επιγονατίδας 
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M22.4 Χονδροµαλάκυνση της επιγονατίδας 

M22.8 Άλλες βλάβες της επιγονατίδας 

M22.9 Βλάβη της επιγονατίδας, µη καθορισµένη 

M23.-   Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος 

Εξαιρ.: πρόσφατοι τραυµατισµοί - βλέπε τραυµατισµούς του γόνατος και της κνήµης (S80-S89) 

αγκύλωση (M24.6-) 

παραµορφώσεις του γόνατος (M21.-) 

καθ' έξιν εξάρθρηµα ή υπεξάρθρηµα (M24.4-) 

καθ' έξιν εξάρθρηµα ή υπεξάρθρηµα της επιγονατίδας (M22.0-Μ22.1) 

βλάβες της επιγονατίδας (M22.-) 

διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (M93.2) 

M23.0-   Κυστικός µηνίσκος 

   M23.00   Πολλαπλές εντοπίσεις 

M23.01   Στο πρόσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.02   Στο οπίσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.03   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έσω µηνίσκου 

M23.04   Στο πρόσθιο κέρας του έξω µηνίσκου 

M23.05   Στο οπίσθιο κέρας του εξω µηνίσκου 

M23.06   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έξω µηνίσκου 

M23.09   Μη καθορισµένος µηνίσκος 

M23.1-   ∆ισκοειδής µηνίσκος (συγγενής)    

M23.10   Πολλαπλές εντοπίσεις 

   M23.13   Έσω µηνίσκου 

M23.16   Έξω µηνίσκου 

M23.19   Μη καθορισµένος µηνίσκος 

M23.2-   Βλάβη του µηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυµατισµό 

Παλαιά ρήξη "δίκην λαβής κάδου" 

   M23.20   Πολλαπλές εντοπίσεις 

M23.21   Στο πρόσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.22   Στο οπίσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.23   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έσω µηνίσκου 

M23.24   Στο πρόσθιο κέρας του έξω µηνίσκου 

M23.25   Στο οπίσθιο κέρας του έξω µηνίσκου 

M23.26   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έξω µηνίσκου 

M23.29   Μη καθορισµένος µηνίσκος 

M23.3-   Άλλη βλάβη του µηνίσκου 

Του µηνίσκου: 

• απόσπαση 

• εκφύλιση 

• καθήλωση 

   M23.30   Πολλαπλές εντοπίσεις 

M23.31   Στο πρόσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.32   Στο οπίσθιο κέρας του έσω µηνίσκου 

M23.33   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έσω µηνίσκου 

M23.34   Στο πρόσθιο κέρας του έξω µηνίσκου 
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M23.35   Στο οπίσθιο κέρας του έξω µηνίσκου 

M23.36   Σε άλλο και µη καθορισµένο τµήµα του έξω µηνίσκου 

M23.39   Μη καθορισµένος µηνίσκος 

M23.4 Ελεύθερο σώµα στην άρθρωση του γόνατος 

M23.5-   Χρόνια αστάθεια του γόνατος 

M23.50   Πολλαπλών εντοπίσεων 

M23.51   Προσθίου χιαστού συνδέσµου 

M23.52   Οπισθίου χιαστού συνδέσµου 

M23.53   Έσω πλαγίου συνδέσµου 

M23.54   Έξω πλαγίου συνδέσµου 

M23.57   Αρθρικού θυλάκου 

M23.59   Μη καθορισµένου συνδέσµου 

M23.6-   Άλλη αυτόµατη ρήξη του(των) συνδέσµου(ων) του γόνατος 

M23.60   Πολλαπλών εντοπίσεων 

M23.61   Προσθίου χιαστού συνδέσµου 

M23.62   Οπισθίου χιαστού συνδέσµου 

M23.63   Έσω πλαγίου συνδέσµου 

M23.64   Έξω πλαγίου συνδέσµου 

M23.67   Αρθρικού θυλάκου 

M23.69   Μη καθορισµένου συνδέσµου 

M23.8-   Άλλη εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος 

Χαλάρωση συνδέσµων του γόνατος 

Κροτούν γόνατο 

   M23.80   Πολλαπλών εντοπίσεων  

   M23.81   Προσθίου χιαστού συνδέσµου     

   M23.82   Οπισθίου χιαστού συνδέσµου 

   M23.83   Έσω πλαγίου συνδέσµου     

   M23.84   Έξω πλαγίου συνδέσµου  

   M23.87   Αρθρικού θυλάκου 

M23.89   Μη καθορισµένου συνδέσµου 

M23.9-   Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος, µη καθορισµένη 

M23.90   Πολλαπλών εντοπίσεων 

M23.91   Προσθίου χιαστού συνδέσµου ή προσθίου κέρατος του έσω µηνίσκου 

M23.92   Οπισθίου χιαστού συνδέσµου ή οπισθίου κέρατος του έσω µηνίσκου 

M23.93   Έσω πλαγίου συνδέσµου ή άλλου και µη καθορισµένου τµήµατος του έσω µηνίσκου 

M23.94   Έξω πλαγίου συνδέσµου ή προσθίου κέρατος του έξω µηνίσκου 

M23.95   Οπισθίου κέρατος του έξω µηνίσκου 

M23.96   Άλλου και µη καθορισµένου τµήµατος του έξω µηνίσκου 

M23.97   Αρθρικού θυλάκου 

M23.99   Μη καθορισµένου συνδέσµου ή µη καθορισµένου µηνίσκου 
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M24.-   Άλλη καθορισµένη αποδιοργάνωση άρθρωσης 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµούς αρθρώσεων κατά περιοχή του σώµατος 

γάγγλιο (M67.4-) 

παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6) 

κροτούν γόνατο (M23.8-) 

M24.0-   Ελεύθερο σώµα στην άρθρωση [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9] 

Εξαιρ.: ελεύθερο σώµα στην άρθρωση του γόνατος (M23.4) 

M24.1-   Άλλες διαταραχές του αρθρικού χόνδρου [5ος χαρακτήρας: 0-5, 7-9] 

Εξαιρ.: εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-) 

χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) 

µεταστατική αποτιτάνωση (E83.58) 

ωχρονοσία (E70.2) 

M24.2-   Παθήσεις συνδέσµων [5ος χαρακτήρας: 0-5,7-9] 

Συνδεσµική χαλάρωση ΜΚΑ 

Αστάθεια δευτεροπαθώς σε παλαιό τραυµατισµό συνδέσµου 

Εξαιρ.: οικογενής συνδεσµική χαλάρωση (M35.7) 

του γόνατος (M23.5-M23.8) 

M24.3-   Παθολογικό εξάρθρηµα και υπεξάρθρηµα άρθρωσης, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: εξάρθρηµα ή υπεξάρθρηµα: 

• από πρόσφατο τραυµατισµό - βλέπε τραυµατισµούς των αρθρώσεων και των συνδέσµων κατά 

περιοχή σώµατος 

• συγγενές - βλέπε συγγενείς ανωµαλίες και διαµαρτίες διάπλασης του µυοσκελετικού 

συστήµατος (Q65-Q79) 

• Καθ' έξιν (Μ24.4-) 

M24.4-   Υποτροπιάζον εξάρθρηµα και υπεξάρθρηµα άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: της επιγονατίδας (M22.0-M22.1) 

υπερξάρθρηµα των σπονδύλων (M43.3-M43.5) 

M24.5-   Σύγκαµψη άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ρίκνωση Dupuytren (M72.0) 

επίκτητες παραµορφώσεις των άκρων (M20-M21) 

σύγκαµψη τένοντα (ελύτρου) χωρίς σύγκαµψη της άρθρωσης (M67.1-) 

M24.6-   Αγκύλωση άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: δυσκαµψία της άρθρωσης χωρίς αγκύλωση (M25.6-) 

σπονδυλικής στήλης (M43.2-) 

M24.7 Αρθροκατάδυση του ισχίου 

M24.8-   Άλλες καθορισµένες βλάβες της άρθρωσης, που δεν ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-5,7-9] 

Εξαιρ.: σύνδροµο λαγονοκνηµιαίας ταινίας (Μ76.3) 

M24.9-   Βλάβη της άρθρωσης, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-5,7-9] 

M25.-  Άλλα νοσήµατα των αρθρώσεων που δεν ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: παραµορφώσεις που ταξινοµούνται στις κατηγορίες M20-M21 

δυσκολία στη βάδιση (R26.2) 

διαταραχές βάδισης και κινητικότητας (R26.-) 

αποτιτάνωση: 

• αρθρικού θυλάκου (M71.4-) 

• ώµου (άρθρωσης) (M75.3) 

• τένοντα (M65.2-) 
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M25.0-   Αίµαρθρο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµούς των αρθρώσεων κατά περιοχή σώµατος 

M25.1-   Συρίγγιο άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.2-   Ασταθής άρθρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.3-   Άλλη αστάθεια άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: αστάθεια άρθρωσης µετά από: 

• παλαιό τραυµατισµό συνδέσµου (M24.2-) 

• αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης (M96.8- ) 

M25.4-   Εξίδρωση άρθρωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ύδραρθρο της τροπικής µόρωσης (A66.6) 

M25.5-   Αρθραλγία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.6-   ∆υσκαµψία άρθρωσης, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.7-   Οστεόφυτο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.8-   Άλλες καθορισµένες αρθροπάθειες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M25.9-   Αρθροπάθεια, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Πάθηση άρθρωσης ΜΚΑ 

 

 

 
 

Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού 
 

(M30-M36) 

Περιλαµβ.:   αυτοάνοσο νόσηµα: 

.συστηµατικό 

.ΜΚΑ 

νόσηµα του κολλαγόνου (αγγειακό): 

.συστηµατικό 

.ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο (D68.6) 

αυτοάνοσο νόσηµα, που προσβάλλει ένα µόνο όργανο ή ένα είδος κυττάρων (κωδικοποιήστε στη σχετική µε 

το νόσηµα κατηγορία) 

M30.-   Οζώδης πολυαρτηρίτιδα και σχετιζόµενες καταστάσεις 

M30.0 Οζώδης πολυαρτηρίτιδα 

M30.1 Πολυαρτηρίτιδα µε πνευµονική συµµετοχή 

Αλλεργική κοκκιωµάτωση [σύνδροµο Churg-strauss] 

M30.2 Νεανική πολυαρτηρίτιδα 

M30.3 Βλεννογονοδερµατικό λεµφαδενικό σύνδροµο [νόσος Kawasaki] 

M30.8 Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται µε την οζώδη πολυαρτηρίτιδα 

Σύνδροµο επικάλυψης πολυαγγειΐτιδας 

M31.-   Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 

M31.0 Αγγειΐτιδα υπερευαισθησίας 

Σύνδροµο Goodpasture 

M31.1 Θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια 

Θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα [Moschkowitz] 

M31.2 Θανατηφόρο κοκκίωµα της µέσης γραµµής 
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M31.3 Κοκκιωµάτωση Wegener 

Νεκρωτική κοκκιωµάτωση του αναπνευστικού συστήµατος 

M31.4 Σύνδροµο του αορτικού τόξου [Takayasu] 

M31.5 Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα µε ρευµατική πολυµυαλγία 

M31.6 Άλλη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα 

M31.7 Μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα 

Μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα 

Εξαιρ.: οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0) 

M31.8 Άλλες καθορισµένες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 

Υποσυµπληρωµαταιµική (κνιδωτική) αγγειΐτιδα 

M31.9 Νεκρωτική αγγειοπάθεια, µη καθορισµένη 

M32.-   Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 

Εξαιρ.: ερυθηµατώδης λύκος (δισκοειδής) (ΜΚΑ) (L93.0) 

M32.0 Φαρµακευτικός συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

M32.1+ Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος µε προσβολή οργάνων ή συστηµάτων 

Ενδοκαρδίτιδα Libman-Sachs (I39.-*) 

Περικαρδίτιδα σε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (I32.8*) 

Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος µε: 

• προσβολή του πνεύµονα (J99.1*) 

• προσβολή των νεφρών (N08.5*, N16.4*) 

M32.8 Άλλες µορφές συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου 

M32.9 Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, µη καθορισµένος 

M33.-  ∆ερµατοµυοσίτιδα-πολυµυοσίτιδα 

M33.0 Νεανική δερµατοµυοσίτιδα 

M33.1 Άλλη δερµατοµυοσίτιδα 

M33.2 Πολυµυοσίτιδα 

M33.9 ∆ερµατοµυοσίτιδα-πολυµυοσίτιδα, µη καθορισµένη 

M34.-   Συστηµατική σκλήρυνση 

Περιλαµβ.:  σκληροδερµία 

Εξαιρ.: περιγεγραµµένη σκληροδερµία (L94.0) 

νεογνική σκληροδερµία (P83.8) 

M34.0 Προϊούσα συστηµατική σκλήρυνση 

M34.1     Σύνδροµο CR(E)ST 

Συνδυασµός ασβέστωσης, φαινοµένου Raynaud, οισοφαγικής δυσλειτουργίας, σκληροδακτυλίας και 

τηλεαγγειεκτασίας. 

M34.2 Συστηµατική σκλήρυνση από φάρµακα και χηµικές ουσίες 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

M34.8 Άλλες µορφές συστηµατικής σκλήρυνσης 

Συστηµατική σκλήρυνση µε: 

• πνευµονική συµµετοχή+ (J99.1*) 

• µυοπάθεια+ (G73.7*) 

M34.9 Συστηµατική σκλήρυνση, µη καθορισµένη 

M35.-   Άλλο νόσηµα του συνδετικού ιστού µε συστηµατική συµµετοχή 

Εξαιρ.: αντιδραστική διατιτραίνουσα κολλαγόνωση (L87.1) 
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M35.0 Σύνδροµο Sjogren 

Σύνδροµο Sjögren µε: 

• κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.3*) 

• πνευµονική συµµετοχή+ (J99.1*) 

• µυοπάθεια+ (G73.7*) 

• διαµεσοσωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.4*) 

Εξαιρ.: ξηρός οφθαλµός (Η04.1) 

M35.1 Άλλα σύνδροµα αλληλοεπικάλυψης 

Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού [σύνδροµο Sharp] 

Εξαιρ.: σύνδροµο επικάλυψης πολυαγγειΐτιδας (M30.8) 

M35.2 Νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet 

M35.3 Ρευµατική πολυµυαλγία 

Εξαιρ.: ρευµατική πολυµυαλγία µε γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (M31.5) 

M35.4 Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα [φασιίτιδα] 

M35.5 Πολυεστιακή ινοσκλήρυνση 

M35.6 Υποτροπιάζουσα υποδερµατίτιδα [Weber-Christian] 

Εξαιρ.: υποδερµατίτιδα: 

• του λύκου (L93.2) 

• ΜΚΑ (M79.3-) 

M35.7 Σύνδροµο υπερκινησίας 

Οικογενής συνδεσµική χαλάρωση 

Εξαιρ.: συνδεσµική χαλάρωση ΜKA (M24.2-) 

σύνδροµο Ehlers-Danlos (Q79.6) 

M35.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του συνδετικού ιστού µε συστηµατική συµµετοχή 

M35.9 Νόσηµα του συνδετικού ιστού µε συστηµατική συµµετοχή, µη καθορισµένο 

Αυτοάνοσο νόσηµα (συστηµατικό) ΜΚΑ 

Νόσηµα του κολλαγόνου (αγγειακό) ΜΚΑ 

M36.-* Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αρθροπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού (M14.-*) 

M36.0*   ∆ερµατοµυοσίτιδα-πολυµυοσίτιδα σε νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) 

M36.1*   Αρθροπάθεια σε νεοπλασµατική νόσο (C00-D48+) 

Αρθροπάθεια σε: 

• κακοήθη ιστοκυττάρωση (C96.8+) 

• λευχαιµία (C91-C95+) 

• πολλαπλό µυέλωµα (C90.0+) 

M36.2*   Αιµοφυλική αρθροπάθεια (D66-D68+) 

M36.3*   Αρθροπάθεια σε άλλα νοσήµατα του αίµατος που ταξινοµούνται αλλού (D50-D76+) 

Εξαιρ.: αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (M36.4*) 

M36.4*   Αρθροπάθεια σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας που ταξινοµούνται αλλού 

Αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+) 

M36.8*   Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού σε παθήσεις που ταξινοµούνται αλλού 

Συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού σε: 

• υπογαµµασφαιριναιµία (D80.-+) 

• ωχρονοσία (E70.2+) 
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Παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης 
 

(M40-M54) 
Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται (σε συνδυασμό) µε τις αντίστοιχες 

ενότητες, για να αποδώσουν την εντόπιση της βλάβης. Εξαιρούνται οι ενότητες Μ50 και Μ51. Βλέπε επίσης 

τις σηµειώσεις στην αρχή του κεφαλαίου. 

0 Πολλαπλές εντοπίσεις στη σπονδυλική στήλη 

1 Ινιο-ατλαντο-αξονική χώρα 

2 Αυχενική χώρα 

3 Αυχενοθωρακική χώρα 

4 Θωρακική χώρα 

5 Θωρακοοσφυϊκή χώρα 

6 Οσφυϊκή χώρα 

7 Οσφυοϊερή χώρα 

8 Ιερή και ιεροκοκκυγική χώρα 

9 Μη καθορισµένη εντόπιση 

 

 

 
 

Παραµορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και ράχης 

 

(M40-M43) 

M40.-   Kύφωση και λόρδωση 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Εξαιρ.: κύφωση και λόρδωση: 

• συγγενής (Q76.4) 

• ιατρογενής (M96.-) 

κυφοσκολίωση (M41.-) 

M40.0-   Κύφωση θέσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-) 

M40.1-   Άλλη δευτεροπαθής κύφωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]  

M40.2-   Άλλη και µη καθορισµένη κύφωση [5ος χαρακτήρας: 0-9]          

M40.3-   Σύνδροµο επίπεδης ράχης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M40.4-   Άλλες µορφές λόρδωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Λόρδωση: 

• θέσης 

• επίκτητη 

M40.5-   Λόρδωση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M41.-  Σκολίωση 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Περιλαµβ.:  κυφοσκολίωση 

Εξαιρ.: συγγενής σκολίωση: 

• που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωµαλία (Q76.3) 

• θέσης (Q67.5) 

• ΜΚΑ (Q67.5) 

κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια (I27.1) 

ιατρογενής (σκολίωση) (M96.-) 

M41.0-   Νηπιακή ιδιοπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M41.1-   Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εφηβική σκολίωση 

M41.2-   Άλλη ιδιοπαθής σκολίωση 

M41.3-   Θωρακογενής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M41.4-   Νευροµυϊκή σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Σκολίωση δευτεροπαθής σε εγκεφαλική παράλυση, αταξία του Friedreich, πολιοµυελίτιδα και άλλες 

νευροµυϊκές  διαταραχές. 

M41.5-   Άλλη δευτεροπαθής σκολίωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M41.8-   Άλλες µορφές σκολίωσης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M41.9-   Σκολίωση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M42.-   Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

M42.0-   Νεανική οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νόσος Scheuermann 

Νόσος Calvé 

Εξαιρ.: κύφωση θέσης (M40.0-) 

M42.1-   Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M42.9-   Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M43.-   Άλλες παραµορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Εξαιρ.: συγγενής σπονδυλολίσθηση (Q76.21) 

συγγενής σπονδυλόλυση (Q76.22) 

ηµισπόνδυλος (Q76.3- Q76.4) 

σύνδροµο Klippel-Feil (Q76.1) 

οσφυοποίηση και ιεροποίηση (Q76.4) 

πλατυσπονδυλία  (Q76.4) 

λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0) 

κύρτωση της σπονδυλικής στήλης σε: 

• παραµορφωτική οστεΐτιδα [νόσο Paget των οστών] (M88.-) 

• οστεοπόρωση (M80-M81) 

M43.0-   Σπονδυλόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M43.1-   Σπονδυλολίσθηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M43.2-   Άλλη συνοστέωση σπονδύλων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Αγκύλωση των σπονδυλικών αρθρώσεων 

Εξαιρ.: ψευδάρθρωση µετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση (M96.0) 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45.0-) 

κατάσταση µετά από αρθρόδεση (Z98.1) 

M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρηµα µε µυελοπάθεια 
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M43.4 Άλλο υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρηµα 

M43.5-   Άλλο υποτροπιάζον σπονδυλικό υπεξάρθρηµα [5ος χαρακτήρας: 0,2-9] 

Εξαιρ.: εµβιοµηχανικές λειτουργικές βλάβες, που δεν ταξινοµούνται αλλού (M99.-) 

M43.6 Ραιβόκρανο 

Εξαιρ.: ραιβόκρανο: 

• που οφείλεται σε πρόσφατο τραυµατισµό - βλέπε τραυµατισµούς της σπονδυλικής στήλης 

κατά περιοχή σώµατος 

• συγγενές (µυϊκό) (Q68.0) 

• που οφείλεται σε τραυµατισµό κατά τον τοκετό (P15.2) 

• ψυχογενές (F45.8) 

• σπαστικό (G24.3) 

M43.8-   Άλλες καθορισµένες παραµορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης 

[5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: κύφωση και λόρδωση (M40.-) 

σκολίωση (M41.-) 

M43.9-   Παραµορφωτική πάθηση της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, µη καθορισµένη [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Κύρτωση της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 

 

 

 

 
 

Παθήσεις σπονδύλων 
 

(M45-M49) 

M45.-   Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Περιλαµβ.:  χρόνια αρθρίτιδα [ρευµατοειδής] της σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: αρθρίτιδα στη νόσο του Reiter (M02.3-) 

νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet (M35.2) 

νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M08.1-) 

M45.0-   Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M46.-   Άλλες φλεγµονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

M46.0-   Σπονδυλική ενθεσοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

∆ιαταραχή των συνδεσµικών ή µυϊκών καταφύσεων της σπονδυλικής στήλης 

M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

M46.2-   Οστεοµυελίτιδα των σπονδύλων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M46.3-   Λοίµωξη (διαπυητική) µεσοσπονδύλιου δίσκου [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Για τον προσδιορισµό του υπεύθυνου λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

M46.4-   ∆ισκίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M46.5-   Άλλες λοιµώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M46.8-   Άλλες καθορισµένες φλεγµονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M46.9-   Φλεγµονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M47.-  Σπονδυλοαρθρίτιδα 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Περιλαµβ.:   εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 

εκφύλιση των σπονδυλικών διαρθρώσεων 

M47.0-+ Σύνδροµα συµπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (G99.2*) [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

M47.1-   Άλλες µορφές σπονδυλοαρθρίτιδας µε µυελοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Συµπίεση του νωτιαίου µυελού από σπόνδυλο+ (G99.2*) 

Εξαιρ.: υπεξάρθρηµα των σπονδύλων (M43.3-M43.5) 

M47.2-   Άλλες µορφές σπονδυλοαρθρίτιδας µε ριζοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M47.8-   Άλλες µορφές σπονδυλοαρθρίτιδας [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οσφυοϊερή  σπονδυλαρθρίτιδα 

Θωρακική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς µυελοπάθεια ή ριζοπάθεια 

Αυχενική  σπονδυλαρθρίτιδα 

M47.9-   Σπονδυλοαρθρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M48.-   Άλλες σπονδυλοαρθρίτιδες 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

M48.0-   Σπονδυλική στένωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Iππουριδική στένωση 

M48.1-   Υπεροστωτική σπονδύλωση [νόσος Forestier] [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

∆ιάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] 

M48.2-   Άλγος λόγω επαφής παρακείµενων ακανθωδών αποφύσεων [kissing spine ή σύνδροµο 

Baastrup] 

M48.3-   Τραυµατική σπονδυλοπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M48.4-   Κάταγµα σπονδύλου από καταπόνηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Κάταγµα σπονδύλου από stress 

M48.5-   Συµπιεστικό κάταγµα σπονδύλου, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Σφηνοειδής παραµόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ 

Συµπίεση σπονδύλου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώµατος 

συµπιεστικό κάταγµα των σπονδύλων στην οστεοπόρωση (M80.-) 

M48.8-   Άλλες καθορισµένες σπονδυλοαρθρίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οστεοποίηση του οπίσθιου επιµήκους συνδέσµου 

M48.9-   Σπονδυλοπάθεια, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M49.-* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Εξαιρ.: ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M07.-*, M09.-*) 

M49.0-* Φυµατίωση της σπονδυλικής στήλης (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Παραµόρφωση του Pott 

M49.1-* Σπονδυλίτιδα από βρουκέλλα (A23.-+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M49.2-* Σπονδυλίτιδα από εντεροβακτηρίδιο (A01-A04+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M49.3-* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Εξαιρ.: νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα στη νωτιαία φθίση (M49.4-*) 
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M49.4-* Νευροπαθητική σπονδυλοαρθροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νευροπαθητική σπονδυλοαρθροπάθεια σε: 

• συριγγοµυελία και συριγγοπροµηκία (G95.0+) 

• νωτιαία φθίση (A52.1+) 

M49.5-* Συµπιεστικά κατάγµατα των σπονδύλων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Μεταστατικό κάταγµα σπονδύλων (C79.5+) 

M49.8-* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
 

 

 

 

Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης 

 

(M50-M54) 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµό της σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώµατος 

δισκίτιδα ΜΚΑ (Μ64.4-) 

M50.-   Βλάβες αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

Περιλαµβ.: βλάβες αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου µε αυχενική νευραλγία 

βλάβες αυχενοθωρακικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M50.0+ Βλάβη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου µε µυελοπάθεια (G99.2*) 

M50.1 Βλάβη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου µε ριζίτιδα 

Εξαιρ.: βραχιόνια ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.13) 

M50.2 Άλλη παρεκτόπιση αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M50.3 Άλλη εκφύλιση αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M50.8 Άλλες βλάβες αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M50.9 Βλάβη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου, µη καθορισµένη 

M51.-  Άλλες παθήσεις µεσοσπονδύλιου δίσκου 

Περιλαµβ.:  βλάβες θωρακικού, θωρακοοσφυϊκού και οσφυϊερού δίσκου 

M51.0+  Βλάβες οσφυϊκού και άλλου µεσοσπονδύλιου δίσκου µε µυελοπάθεια (G99.2*) 

M51.1+  Βλάβες οσφυϊκού και άλλου µεσοσπονδύλιου δίσκου µε ριζίτιδα (G55.1*) 

Ισχιαλγία οφειλόµενη σε πάθηση µεσοσπονδύλιου δίσκου 

Εξαιρ.: οσφυϊκή ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.16) 

M51.2 Άλλη καθορισµένη µετατόπιση µεσοσπονδύλιου δίσκου 

Οσφυαλγία (λουµπάγκο) οφειλόµενη σε παρεκτόπιση µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M51.3 Άλλη καθορισµένη εκφύλιση µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M51.4 Όζοι του Schmorl 

M51.8 Άλλες καθορισµένες βλάβες µεσοσπονδύλιου δίσκου 

M51.9 Βλάβη µεσοσπονδύλιου δίσκου, µη καθορισµένη 

M53.-   Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου βλέπε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

M53.0 Κρανιοαυχενικό σύνδροµο 

Οπίσθιο συµπαθητικό αυχενικό σύνδροµο 
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M53.1 Αυχενοβραχιόνιο σύνδροµο 

Εξαιρ.: σύνδροµο θωρακικής εξόδου (G54.0) 

βλάβη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-) 

M53.2-   Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M53.3 Πάθηση της ιεροκοκκυγικής χώρας που δεν ταξινοµείται αλλού 

Κοκκυγοδυνία 

M53.8-   Άλλες καθορισµένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και της ράχης [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

M53.9-   Πάθηση της σπονδυλικής στήλης και της ράχης, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M54.-  Ραχιαλγία 
[Για τους κωδικούς της εντόπισης της νόσου συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας Μ40-Μ54] 

Εξαιρ.: ψυχογενής ραχιαλγία (F45.40) 

M54.0-   Υποδερµατίτιδα που προσβάλει περιοχές του τραχήλου και της ράχης [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Εξαιρ.: υποδερµατίτιδα: 

• του λύκου (L93.2) 

• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 

• ΜΚΑ (M79.3-) 

M54.1-   Ριζονευροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νευρίτιδα ή ριζίτιδα: 

• βραχιόνια 

• οσφυϊκή ΜΚΑ 

• οσφυοϊερή 

• θωρακική 

Ριζίτιδα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νευραλγία και νευρίτιδα ΜΚΑ (M79.2-) 

ριζονευροπάθεια σε: 

• βλάβη οσφυϊκού και άλλου µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 

• σπονδύλωση (M47.2-) 

• βλάβη αυχενικού δίσκου (M50.1) 

 

M54.2 Αυχεναλγία 

Εξαιρ.: αυχεναλγία σε βλάβη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου (M50.-) 

M54.3 Ισχιαλγία 

Εξαιρ.: ισχιαλγία: 

• σε βλάβη µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 

• µε οσφυαλγία (M54.4) 

βλάβη του ισχιακού νεύρου (G57.0) 

M54.4 Οσφυοϊσχιαλγία 

Εξαιρ.: σε βλάβη µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 

M54.5 Οσφυαλγία 

Οσφυαλγία 

Λουµπάγκο MKA 

Καταπόνηση της οσφύος 

Εξαιρ.: Σύνδροµο αιµατουρίας-χαµηλής οσφυαλγίας (Ν39.81) 

• που οφείλεται σε µετατόπιση µεσοσπονδυλίου δίσκου (M51.2) 

• οσφυοϊσχιαλγία (M54.4) 

M54.6 Άλγος στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: άλγος που οφείλεται σε βλάβη µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-) 
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M54.8- Άλλες µορφές ραχιαλγίας [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M54.9-   Ραχιαλγία, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Ραχιαλγία ΜΚΑ 

 

 
 

Παθήσεις των µαλακών µορίων 
 

(M60-M79) 
 

 

 

 

Παθήσεις των µυών 

 

(M60-M63) 

Εξαιρ.: δερµατοµυοσίτιδα-πολυµυοσίτιδα   (Μ33.-) 

µυϊκές δυστροφίες και µυοπάθειες (G71-G72) 

µυοπάθεια σε: 

• αµυλοείδωση (E85.-) 

• οζώδη πολυαρτηρίτιδα (Μ30.0) 

• χρόνια οροθετική ρευµατοειδής (πολυ)αρθρίτιδα (Μ05.3-) 

• σύνδροµο Sjögren (Μ35.0) 

• σκληροδερµία (Μ34.-) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (Μ32.-) 

M60.-  Μυοσίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M60.0-   Λοιµώδης µυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Τροπική πυοµυοσίτιδα 

Χρησιµοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B98), για να προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιµογόνο 

παράγοντα. 

M60.1-   ∆ιάµεση µυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M60.2-   Κοκκίωµα των µαλακών µορίων από ξένο σώµα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: κοκκίωµα από ξένο σώµα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού (L92.3) 

M60.8-   Άλλη µυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M60.9-   Μυοσίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M61.-   Αποτιτάνωση και οστεοποίηση µυός 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M61.0-   Τραυµατική οστεοποιητική µυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M61.1-   Προϊούσα οστεοποιητική µυοσίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Προϊούσα οστεοποιητική ινοδυσπλασία 

M61.2-   Παραλυτική αποτιτάνωση και οστεοποίηση µυός [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οστεοποιητική µυοσίτιδα σχετιζόµενη µε τετραπληγία ή παραπληγία 

M61.3-   Αποτιτάνωση και οστεοποίηση µυός σε εγκαύµατα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οστεοποιητική µυοσίτιδα σε εγκαύµατα 
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M61.4-   Άλλη αποτιτάνωση µυός [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ασβεστοποιός τενοντίτιδα (M65.2-) 

ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώµου (M75.3) 

M61.5-   Άλλη οστεοποίηση µυός [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M61.9-   Αποτιτάνωση και οστεοποίηση µυός, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M62.-   Άλλες µυϊκές παθήσεις 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: κράµπα και µυϊκός σπασµός (R25.2) 

µυαλγία (M79.1-) 

µυοπάθεια: 

• αλκοολική (G72.1) 

• φαρµακευτική (G72.0) 

σύνδροµο δύσκαµπτου ανθρώπου (G25.88) 

M62.0-   ∆ιάσταση µυός [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M62.1-   Άλλη ρήξη µυός (µη τραυµατική) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ρήξη τένοντα (M66.-) 

τραυµατική ρήξη µυός - βλέπε τραυµατισµούς µυών κατά περιοχή σώµατος 

M62.2-   Ισχαιµικό µυϊκό έµφρακτο (µη τραυµατικό) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Σύνδροµο διαµερίσµατος, µη τραυµατικό 

Εξαιρ.: τραυµατική ισχαιµία µυός (T79.6) 

σύνδροµο διαµερίσµατος, τραυµατικό (T79.6) 

ρίκνωση του Volkmann [ισχαιµική σύσπαση] (T79.6) 

M62.3-   Σύνδροµο ακινησίας (σε παραπληγία) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M62.4-   Μυϊκή σύσπαση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: σύσπαση άρθρωσης (M24.5-) 

M62.5-   Μυϊκή αδυναµία και ατροφία, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Ατροφία δυσχρηστίας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

M62.6-   Μυϊκή θλάση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: πρόσφατος οξύς τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµούς των µυών κατά περιοχή σώµατος 

M62.8-   Άλλες καθορισµένες µυϊκές παθήσεις [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Κήλη µυός (ελύτρου) 

Μη τραυµατικό αιµάτωµα µυός 

M62.9-   Μυϊκή πάθηση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M63.-* Παθήσεις των µυών σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: µυοπάθεια σε: 

• ενδοκρινικά νοσήµατα (G73.5*) 

• µεταβολικά νοσήµατα (G73.6*) 

M63.0-* Μυοσίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Μυοσίτιδα σε: 

• λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+) 

• σύφιλη (A51.4+, A52.7+) 
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M63.1-* Μυοσίτιδα σε πρωτοζωϊκές και παρασιτικές λοιµώξεις που ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

Μυοσίτιδα σε: 

• σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 

• τοξοπλάσµωση (B58.8+) 

• τριχινέλλωση (B75+) 

• κυστικέρκωση (B69.8+) 

M63.2-* Μυοσίτιδα σε άλλα λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Μυοσίτιδα σε µυκητίαση (B35-B49+) 

M63.3-* Μυοσίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M63.8-* Άλλες µυϊκές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

 

 

Παθήσεις των αρθρικών υµένων και των τενόντων 

 

(M65-M68) 

M65.-   Υµενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός - βλέπε τραυµατισµούς συνδέσµων ή τενόντων κατά περιοχή σώµατος 

χρόνια κριγµώδης υµενίτιδα της άκρας χειρός και του καρπού (M70.0) 

παθήσεις των µαλακών µορίων που σχετίζονται µε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-) 

M65.0-   Απόστηµα του τενόντιου ελύτρου [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B96) για την κωδικοποίηση του βακτηριακού λοιµογόνου 

παράγοντα. 

M65.1-  Άλλη λοιµώδης (τενοντο)υµενίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M65.2-  Ασβεστοποιός τενοντίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0,2-9] 

Εξαιρ.: του ώµου (M75.3) 

καθορισµένη τενοντίτιδα (M75-M77) 

M65.3 Εκτινασσόµενος δάκτυλος 

Νόσος τενοντίων οζιδίων 

M65.4 Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα [de Quervain] 

M65.8-   Άλλη υµενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Ευερέθιστο ισχίο 

M65.9-   Yµενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M66.-   Αυτόµατη ρήξη αρθρικού υµένα και τένοντα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Περιλαµβ.:   ρήξεις που προκύπτουν όταν µια φυσιολογική δύναµη εφαρµόζεται σε ιστούς που προφανώς 

 έχουν µικρότερη αντοχή της φυσιολογικής 

Εξαιρ.: σύνδροµο του τενόντιου πετάλου του ώµου (M75.1) 

ρήξεις που προκύπτουν όταν µια υπερβολική δύναµη εφαρµόζεται σε φυσιολογικό ιστό - 

βλέπε τραυµατισµούς τενόντων κατά περιοχή σώµατος 

M66.0 Ρήξη ιγνυακής κύστης 

M66.1-   Ρήξη αρθρικού υµένα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Ρήξη κύστης αρθρικού υµένα 

Εξαιρ.: ρήξη ιγνυακής κύστης (M66.0) 

M66.2-   Αυτόµατη ρήξη εκτεινόντων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M66.3-   Αυτόµατη ρήξη καµπτήρων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M66.4-   Αυτόµατη ρήξη άλλων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M66.5-   Αυτόµατη ρήξη µη καθορισµένων τενόντων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Ρήξη της µυοτενόντιας συµβολής, µη τραυµατική 

M67.-   Άλλες παθήσεις του αρθρικού υµένα και των τενόντων 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: ρίκνωση της παλαµιαίας απονεύρωσης [ρίκνωση Dupuytren] (M72.0) 

τενοντίτιδα ΜΚΑ (M77.9) 

ξανθωµάτωση των τενόντων (E78.2) 

M67.0 Βραχύς αχίλλειος τένοντας (επίκτητος) 

M67.1-   Άλλη σύγκαµψη τένοντα (ελύτρου) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µε σύγκαµψη της άρθρωσης (Μ24.5-) 

M67.2-   Υπερτροφία του αρθρικού υµένα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: λαχνοοζώδης υµενίτιδα (µελαγχρωµατική) (M12.2-) 

M67.3-   Παροδική υµενίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Τοξική υµενίτιδα 

Εξαιρ.: παλίνδροµος ρευµατισµός (M12.3-) 

M67.4-   Γάγγλιο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Γάγγλιο άρθρωσης ή τένοντα (ελύτρου) 

Εξαιρ.: γάγγλιο στην τροπική µόρωση (A66.6) 

κύστη αρθρικού θυλάκου (Μ71.2-Μ71.3) 

κύστη αρθρικού υµένα (Μ71.2-Μ71.3) 

M67.8-  Άλλες καθορισµένες παθήσεις του αρθρικού υµένα και των τενόντων [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

M67.9-   Πάθηση του αρθρικού υµένα και των τενόντων, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M68.-* Παθήσεις του αρθρικού υµένα και των τενόντων σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M68.0-* Υµενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα σε βακτηριακά νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

[5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Υµενίτιδα ή τενοντοελυτρίτιδα σε: 

• γονόρροια (A54.4+) 

• σύφιλη (A52.7+) 

• φυµατίωση (A18.0+) 

M68.8-* Άλλες παθήσεις του αρθρικού υµένα και των τενόντων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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Άλλες παθήσεις των µαλακών ιστών 

 

(M70-M79) 

M70.-   Παθήσεις των µαλακών µορίων που σχετίζονται µε χρήση, καταπόνηση και 

πίεση 

Περιλαµβ.:  επαγγελµατικές παθήσεις των µαλακών µορίων 

Εξαιρ.: θυλακίτιδα (του): 

• ώµου (M75.5) 

• ΜΚΑ (M71.9-) 

έλκος κατάκλισης και πίεσης (L89.-) 

ενθεσοπάθειες (M76-M77) 

M70.0 Χρόνια κριγµώδης υµενίτιδα της άκρας χειρός και του καρπού 

M70.1 Θυλακίτιδα στην περιοχή της άκρας χειρός 

M70.2 Θυλακίτιδα του ωλέκρανου 

M70.3 Άλλη θυλακίτιδα του αγκώνα 

M70.4 Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα 

M70.5 Άλλη θυλακίτιδα στην περιοχή του γόνατος 

M70.6 Τροχαντήριος θυλακίτιδα 

Τροχαντήριος τενοντίτιδα 

M70.7 Άλλη θυλακίτιδα στην περιοχή του ισχίου 

Θυλακίτιδα στην περιοχή του ισχίου 

M70.8 Άλλες παθήσεις των µαλακών µορίων που σχετίζονται µε χρήση, καταπόνηση και πίεση 

M70.9 Μη καθορισµένη πάθηση των µαλακών µορίων που σχετίζεται µε χρήση, καταπόνηση 

και πίεση 

M71.-   Άλλες ορογονοθυλακίτιδες 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: θυλακίτιδα που σχετίζεται µε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-) 

ενθεσοπάθειες (M76-M77) 

θυλακίτιδα της 1ης µεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης άκρου ποδός (M20.1) 

M71.0-   Απόστηµα αρθρικού θυλάκου [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M71.1-   Άλλη λοιµώδης θυλακίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M71.2 Ιγνυακή κύστη [κύστη Βaker] 

Εξαιρ.: µε ρήξη (M66.0) 

M71.3-   Άλλη θυλακική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Κύστη του αρθρικού υµένα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ρήξη κύστης του αρθρικού υµένα (M66.1-) 

M71.4-   Εναπόθεση ασβεστίου στον αρθρικό θύλακο [5ος χαρακτήρας: 0,2-9] 

Εξαιρ.: του ώµου (M75.3) 

M71.5-   Άλλη θυλακίτιδα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0,2-9] 

Εξαιρ.: θυλακίτιδα: 

• οστεοποίηση έσω πλαγίου συνδέσµου γόνατος [νόσος Pellegrini-Stieda] (M76.4) 

• του ώµου (M75.5) 

• ΜΚΑ (M71.9-) 

M71.8-   Άλλες καθορισµένες ορογονοθυλακίτιδες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M71.9-   Ορογονοθυλακίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Θυλακίτιδα ΜΚΑ 
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M72.-  Ινωµατώσεις 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (D48.3) 

M72.0 Ρίκνωση της παλαµιαίας απονεύρωσης [ρίκνωση Dupuytren] 

M72.1 Οζώδεις παχύνσεις του δέρµατος της ραχιαίας επιφάνειας των µεσοφαλαγγικών 

αρθρώσεων [Knuckle pads ή οζίδια του Garrod] 

M72.2 Ίνωση της πελµατιαίας απονεύρωσης 

Πελµατιαία απονευρωσίτιδα 

M72.4-   Ψευδοσαρκωµατώδης ινωµάτωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οζώδης περιτονίτιδα [φλεγµονή περιτονίας] 

M72.6-   Νεκρωτική περιτονιίτιδα [φασιίτιδα] [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρησιµοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B98) για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα 

M72.8-   Άλλες ινωµατώσεις [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Απόστηµα περιτονίας 

Εξαιρ.: περιτονιίτιδα [φασιίτιδα]: 

• διάχυτη (ηωσινοφιλική) (M35.4) 

• νεκρωτική (M72.6-) 

• οζώδης (M72.4-) 

• περινεφρική: 

• µε λοίµωξη (N13.6) 

• ΜΚΑ (N13.5) 

• πελµατιαία (M72.2) 

M72.9-   Ινωµάτωση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Περιτονιίτιδα [φασιίτιδα] ΜΚΑ 

Ινωµάτωση ΜΚΑ 

M73.-* Παθήσεις των µαλακών µορίων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M73.0-* Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M73.1-* Συφιλιδική θυλακίτιδα (A52.7+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M73.8-* Άλλες παθήσεις των µαλακών µορίων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

M75.-   Βλάβες του ώµου 

Εξαιρ.: αλγοδυστροφία (σύνδροµο ώµου-άκρας χειρός) (M89.0-) 

M75.0 Συµφυτική θυλακίτιδα του ώµου 

Παγωµένος ώµος 

Περιαρθρίτιδα του ώµου 

M75.1 Σύνδροµο του τενόντιου πετάλου του ώµου 

Ρήξη του τενόντιου πετάλου του ώµου ή του τένοντα του υπερακανθίου (ολική) (µερική), µη τραυµατική 

Τενοντίτιδα υπερακανθίου 

M75.2 Τενοντίτιδα του δικεφάλου 

M75.3 Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του ώµου 

Ασβεστοποίηση του αρθρικού θυλάκου του ώµου 

M75.4 Σύνδροµο πρόσκρουσης του ώµου 

M75.5 Θυλακίτιδα του ώµου 

M75.8 Άλλες βλάβες του ώµου 

M75.9 Βλάβη του ώµου, µη καθορισµένη 
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M76.-   Ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός 

Σηµειώσεις: Οι φαινοµενικά ειδικοί όροι θυλακίτιδα, φλεγµονή της κάψας και τενοντίτιδα τείνουν να  

χρησιµοποιούνται αδιακρίτως για διάφορες διαταραχές της περιφερειακής πρόσφυσης των 

συνδέσµων ή των µυών. Η πλειοψηφία αυτών των νοσηµάτων περιγράφονται µε τον γενικό όρο 

"ενθεσοπάθειες". 

Εξαιρ.:  θυλακίτιδα, που οφείλεται σε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-) 

M76.0 Τενοντίτιδα γλουτιαίων 

M76.1 Τενοντίτιδα του ψοΐτη 

M76.2 Οστεόφυτο της λαγόνιας ακρολοφίας 

M76.3 Σύνδροµο της λαγονοκνηµιαίας ταινίας 

M76.4 Οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσµου του γόνατος [Pellegrini-Stieda] 

M76.5 Τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα 

M76.6 Τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα 

Θυλακίτιδα του αχίλλειου τένοντα 

M76.7 Τενοντίτιδα του(των) περονιαίου(ων) τένοντα(ων) 

M76.8 Άλλες ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός 

Τενοντίτιδα πρόσθιου κνηµιαίου 

Τενοντίτιδα οπίσθιου κνηµιαίου 

M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, µη καθορισµένη 

M77.-   Άλλες ενθεσοπάθειες 

Εξαιρ.: θυλακίτιδα: 

• οφειλόµενη σε χρήση, καταπόνηση και πίεση (M70.-) 

• ΜΚΑ (M71.9-) 

οστεόφυτο (M25.7-) 

ενθεσοπάθεια της σπονδυλικής στήλης (M46.0-) 

M77.0 Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνα 

M77.1 Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνα 

Αγκώνας του τενίστα 

M77.2 Περιαρθρίτιδα του καρπού 

M77.3 Άκανθα πτέρνας 

M77.4 Μεταταρσαλγία 

Εξαιρ.: Νεύρωµα Morton [µεταταρσαλγία του Morton] (G57.6) 

M77.5 Άλλη ενθεσοπάθεια του άκρου ποδός 

M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

M77.9 Ενθεσοπάθεια, µη καθορισµένη 

Θυλακίτιδα 

Οστεόφυτο ΜΚΑ 

Περιαρθρίτιδα 

Τενοντίτιδα 

M79.-  Άλλες παθήσεις των µαλακών µορίων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: άλγος των µαλακών µορίων, ψυχογενές (F45.40) 

M79.0-   Ρευµατισµός, µη καθορισµένος [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ινοµυαλγία (M79.70) 

Ινοσίτιδα (Μ79.70) 

παλίνδροµος ρευµατισµός (M12.3-) 
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M79.1-   Μυαλγία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µυοσίτιδα (M60.-) 

M79.2-   Νευραλγία και νευρίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ισχιαλγία (M54.3-M54.4) 

µονονευροπάθειες (G56-G58) 

ριζίτιδα: 

• βραχιόνια ΜΚΑ (Μ54.1-) 

• οσφυοϊερή ΜΚΑ (Μ54.17) 

• ΜΚΑ (Μ54.19) 

M79.3-   Υποδερµατίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: υποδερµατίτιδα: 

• λύκου (L93.2) 

• τραχήλου και ράχης (M54.0-) 

• υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 

M79.4-   Υπερτροφία του (υποεπιγονατιδικού) λιπώδους σώµατος [Σύνδροµο Hoffa] [5ος 

χαρακτήρας: 6] 

M79.5-   Παραµονή ξένου σώµατος σε µαλακά µόρια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: κοκκίωµα από ξένο σώµα του(των): 

• δέρµατος και υποδόριου ιστού (L92.3) 

• µαλακών µορίων (M60.2-) 

M79.6-   Άλγος στα άκρα [5ος χαρακτήρας: 0-7,9] 

M79.7-   Ινοµυαλγία [5ος χαρακτήρας: 0] 

Ινοµυοσίτιδα 

Ινοσίτιδα 

Νεανική ινοµυαλγία 

Ινοµυοσίτιδα 

M79.8-   Άλλες καθορισµένες παθήσεις των µαλακών µορίων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M79.9-   Πάθηση µαλακών µορίων, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

 

 

Παθήσεις οστίτη και χόνδρινου ιστού 

 

(M80-M94) 

 
 
∆ιαταραχές οστικής πυκνότητας και δοµής 

 

(M80-M85) 

M80.-   Οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Περιλαµβ.: οστεοπορωτικό συµπιεστικό κάταγµα σπονδύλου και σφηνοειδής παραµόρφωση σπονδύλου 

Εξαιρ.: σφηνοειδής παραµόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5-) 

παθολογικό κάταγµα ΜΚΑ (M84.4-) 

συµπιεστικό κάταγµα σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5-) 
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M80.0-   Μετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M80.1-   Οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα µετά από αφαίρεση ωοθηκών [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

M80.2-   Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση µε παθολογικό κάταγµα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M80.3-   Οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα λόγω µετεγχειρητικής δυσαπορρόφησης [5ος 

χαρακτήρας: 0-9] 

M80.4-   Φαρµακευτική οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας (Κεφάλαιο ΧΧ). 

M80.5-   Ιδιοπαθής οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M80.8-   Άλλες µορφές οστεοπόρωσης µε παθολογικό κάταγµα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M80.9-   Οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα, µη καθορισµένη 

M81.-   Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγµα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα (M80.-) 

M81.0-   Μετεµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M81.1-   Οστεοπόρωση µετά από αφαίρεση των ωοθηκών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M81.2-   Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ατροφία του Sudeck (M89.0-) 

M81.3-   Οστεοπόρωση από µετεγχειρητική δυσαπορρόφηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M81.4-   Φαρµακευτική οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας (Κεφάλαιο ΧΧ) 

M81.5-   Ιδιοπαθής οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Νεανική ιδιοπαθής οστεοπόρωση 

M81.6-   Εντοπισµένη οστεοπόρωση [Lequesne] [5ος χαρακτήρας 0,5-7,9] 

Παροδική οστεοπόρωση 

Εξαιρ.: ατροφία του Sudeck (M89.0-) 

M81.8-   Άλλη οστεοπόρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Γεροντική οστεοπόρωση 

M81.9-   Οστεοπόρωση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M82.-*Οστεοπόρωση σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M82.0-* Οστεοπόρωση στο πολλαπλό µυέλωµα (C90.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M82.1-* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+) 

M82.8-* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M83.-   Οστεοµαλακία ενηλίκων 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: οστεοµαλακία: 

• οικογενής υποφωσφαταιµική (Ε83.30) 

• βρεφική και νεανική (E55.0) 

ραχίτιδα (ενεργός) (E55.0) 

ραχίτιδα (ενεργός), οικογενής υποφωσφαταιµική (Ε83.30) 

δευτεροπαθείς καταστάσεις (ενεργού) ραχίτιδας (E64.3) 

νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0) 

M83.0-   Οστεοµαλακία της λοχείας [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M83.1-   Γεροντική οστεοµαλακία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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M83.2-   Οστεοµαλακία ενηλίκων που οφείλεται σε δυσαπορρόφηση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οστεοµαλακία ενηλίκων από µετεγχειρητική δυσαπορρόφηση 

M83.3-   Οστεοµαλακία ενηλίκων από κακή διατροφή και υποσιτισµό [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M83.4-   Νόσος των οστών από αργίλιο [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M83.5-   Άλλη φαρµακευτική οστεοµαλακία ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ) 

M83.8-   Άλλη οστεοµαλακία ενηλίκων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M83.9-   Οστεοµαλακία ενηλίκων, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M84.-   ∆ιαταραχές της οστικής συνέχειας 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M84.0-   Πώρωση κατάγµατος σε πληµµελή θέση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M84.1-   Απουσία πώρωσης κατάγµατος [ψευδάρθρωση] [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ψευδάρθρωση µετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση (M96.0) 

M84.2-   Καθυστερηµένη πώρωση κατάγµατος [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M84.3-   Κάταγµα από καταπόνηση, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Κάταγµα από καταπόνηση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: κάταγµα σπονδύλου από καταπόνηση (M48.4-) 

M84.4-   Παθολογικό κάταγµα, που δεν ταξινοµείται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Παθολογικό κάταγµα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: παθολογικό κάταγµα σε κακόηθες νεόπλασµα (Μ90.7-*) 

παθολογικό κάταγµα στην οστεοπόρωση (M80.-) 

συµπιεστικό κάταγµα σπονδύλου, που δεν ταξινοµείται αλλού (M48.5-) 

M84.8-   Άλλες διαταραχές της οστικής συνέχειας [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (Μ23.-) 

M84.9-   ∆ιαταραχή της οστικής συνέχειας, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M85.-   Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δοµής 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Εξαιρ.: οστεοπέτρωση (Q78.2) 

ατελής οστεογένεση (Q78.0) 

οστεοποικίλωση (Q78.8) 

πολυοστική ινώδης δυσπλασία [σύνδροµο Jaffe-Lichtenstein] (Q78.1) 

M85.0-   Ινώδης δυσπλασία (µονοοστική) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ινώδης δυσπλασία της γνάθου (K10.8) 

M85.1-   Σκελετική φθορίαση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M85.2 Υπερόστωση του κρανίου 

M85.3-   Πυκνωτική οστεΐτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M85.4-   Μονήρης οστική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: µονήρης κύστη της γνάθου (K09.1-K09.2) 

M85.5-   Ανευρυσµατική κύστη των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: ανευρυσµατική κύστη της γνάθου (K09.2) 

M85.6-   Άλλη οστική κύστη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: γενικευµένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] (E21.0) 

κύστη της γνάθου που δεν ταξινοµείται αλλού (K09.1-K09.2) 
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M85.8-   Άλλες καθορισµένες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δοµής [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Υπερόστωση των οστών, εκτός του κρανίου 

Εξαιρ.: διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] (M48.1-) 

M85.9-   ∆ιαταραχή της οστικής πυκνότητας και δοµής, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
 

 

Άλλες παθήσεις των οστών 

 

(M86-M90) 

Εξαιρ.: ιατρογενείς οστικές παθήσεις (Μ96.-) 

M86.-  Οστεοµυελίτιδα 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98) για τον προσδιορισµό του υπεύθυνου λοιµογόνου παράγοντα. 

Εξαιρ.: οστεοµυελίτιδα: 

• από σαλµονέλλα (A01-A02) 

• γνάθου (K10.2-) 

• σπονδύλων (M46.2-) 

M86.0-   Οξεία αιµατογενής οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.1-   Άλλη οξεία οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.2-   Υποξεία οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.3-   Χρόνια πολυεστιακή οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.4-   Χρόνια οστεοµυελίτιδα µε συρίγγιο [5ος χαρακτήρας: 0-9]  

M86.5-   Άλλη χρόνια αιµατογενής οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.6-   Άλλη χρόνια οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M86.8-   Άλλη οστεοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Απόστηµα του Brodie 

M86.9-   Οστεοµυελίτιδα, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Λοίµωξη των οστών ΜΚΑ 

Περιοστίτιδα χωρίς στοιχεία στεοµυελίτιδα 

M87.-  Οστεονέκρωση 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

Περιλαµβ.:  ισχαιµική οστική νέκρωση 

Εξαιρ.: οστεοχονδροπάθειες (M91-M93) 

M87.0-   Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M87.1-   Οστεονέκρωση που οφείλεται σε φάρµακα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Για τον προσδιορισµό της φαρµακευτικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

M87.2-   Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούµενο τραυµατισµό [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M87.3-   Άλλη δευτεροπαθής οστεονέκρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M87.8-   Άλλη οστεονέκρωση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M87.9-   Οστεονέκρωση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M88.-   Παραµορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget] 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M88.0 Παραµορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget] του κρανίου 
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M88.8-   Παραµορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget] άλλων οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M88.9-   Παραµορφωτική οστεΐτιδα [νόσος Paget], µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M89.-   Άλλες παθήσεις των οστών 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M89.0-   Αλγοδυστροφία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Σύνδροµο ώµου-άκρας χειρός 

Ατροφία του Sudeck 

Αντανακλαστική συµπαθητική δυστροφία 

M89.1-   Πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M89.2-   Άλλες διαταραχές της ανάπτυξης και της αύξησης των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M89.3-   Υπερτροφία των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M89.4-   Άλλη υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Σύνδροµο Marie-Bamberger 

Παχυδερµοπεριόστωση 

M89.5-   Οστεόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M89.6-   Οστική πάθηση µετά από πολιοµυελίτιδα [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό B91 για να προσδιορίσετε προηγηθείσα πολιοµυελίτιδα. 

Εξαιρ.: σύνδροµο µετά από πολιοµυελίτιδα (G14) 

M89.8-   Άλλες καθορισµένες παθήσεις των οστών [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Φλοιώδης υπερόστωση της βρεφικής ηλικίας 

Μετατραυµατική υποπεριοστική οστεοποίηση 

M89.9-   Οστική πάθηση, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M90.-* Οστικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M90.0-* Φυµατίωση των οστών (A18.0+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: φυµατίωση της σπονδυλικής στήλης (M49.0-*) 

M90.1-* Περιοστίτιδα σε άλλα λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

∆ευτεροπαθής συφιλιδική περιοστίτιδα (A51.4+) 

M90.2-* Οστική πάθηση σε άλλα λοιµώδη νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Οστεοµυελίτιδα από: 

• εχινόκοκκο (B67.2+) 

• γονόκοκκο (A54.4+) 

• σαλµονέλα (A02.2+) 

Συφιλιδική οστεοπάθεια ή οστεοχονδροπάθεια (A50.5+, A52.7+) 

M90.3-* Οστεονέκρωση στη νόσο Caisson (T70.3+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M90.4-* Οστεονέκρωση που οφείλεται σε αιµοσφαιρινοπάθεια (D50-D64+) [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M90.5-* Οστεονέκρωση σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M90.6-* Παραµορφωτική οστεΐτιδα στα νεοπλασµατικά νοσήµατα (C00-D48+) [5ος χαρακτήρας: 

0-9] 

Παραµορφωτική οστεΐτιδα στα κακοήθη νεοπλάσµατα των οστών ( C40-C41+) 

M90.7-* Κάταγµα οστού σε νεοπλασµατικό νόσηµα (C00-D48+) 

Εξαιρ.: συµπιεστικό κάταγµα σπονδύλου σε νεοπλασµατικό νόσηµα (M49.5-*) 

M90.8-* Οστική πάθηση σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Οστική πάθηση στη νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0+) 
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Παθήσεις αρθρικού χόνδρου 
 

(M91-M94) 

Εξαιρ.: ιατρογενείς παθήσεις χόνδρου (Μ96.-) 

M91.-   Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου 

Εξαιρ.: επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του µηριαίου (µη τραυµατική) (M93.0) 

M91.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της πυέλου 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) της: 

• κοτύλης 

• λαγόνιας ακρολοφίας [Buchanan] 

• ηβικής σύµφυσης [Pierson] 

• ηβοϊσχιακής συγχόνδρωσης [van Neck] 

M91.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του µηριαίου [νόσος Legg-Calve-Perthes] 

M91.2 Επιπέδωση της κεφαλής του µηριαίου [coxa plana] 

Παραµόρφωση του ισχίου που οφείλεται σε προγενέστερη νεανική οστεοχονδρίτιδα 

M91.3 Ψευδοϊσχιαλγία 

M91.8 Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου 

Νεανική οστεοχονδρίτιδα µετά από διόρθωση συγγενούς εξαρθρήµατος του ισχίου 

M91.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου, µη καθορισµένη 

M92.-   Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα 

M92.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του βραχιόνιου οστού 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική): 

• κονδύλου του βραχιόνιου [νόσος Panner] 

• κεφαλής του βραχιόνιου [νόσος Haas] 

M92.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κερκίδας και της ωλένης 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική): 

• κεφαλής της κερκίδας [νόσος Brailsford] 

• άπω άκρου της ωλένης [νόσος Burns] 

M92.2 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της άκρας χειρός 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(των): 

• κεφαλών των µετακαρπίων [νόσος Mauclaire] 

• µηνοειδούς οστού του καρπού [νόσος Kienbock] 

M92.3 Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του άνω άκρου 

M92.4 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της επιγονατίδας 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική): 

• πρωτογενούς πυρήνα οστέωσης της επιγονατίδας [νόσος Kohler] 

• δευτερογενούς πυρήνα οστέωσης της επιγονατίδας [νόσος Sinding-Larsen-Johansson] 

M92.5 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κνήµης και της περόνης 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική): 

• έσω κονδύλου της κνήµης [νόσος Blount] 

• κνηµιαίου κυρτώµατος [νόσος Osgood-Schlatter] 

Ραιβή κνήµη [νόσος Blount-Barber] 
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M92.6 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ταρσού 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (της)(του): 

• πτέρνας [νόσος Sever] 

• σκαφοειδούς οστού του ταρσού [νόσος Kohler] 

• επικουρικού σκαφοειδούς άκρου ποδός [νόσος Haglund] 

• αστραγάλου [νόσος Diaz] 

M92.7 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του µεταταρσίου 

Οστεοχονδρίτιδα (νεανική): 

• κεφαλής δεύτερου µεταταρσίου [νόσος Freiberg] 

• κεφαλής πέµπτου µεταταρσίου [νόσος Iselin] 

M92.8 Άλλη καθορισµένη νεανική οστεοχονδρίτιδα 

Αποφυσίτιδα της πτέρνας 

M92.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα, µη καθορισµένη 

Αποφυσίτιδα 

Επιφυσίτιδα νεανική, µη καθορισµένης εντόπισης 

Οστεοχονδρίτιδα 

Οστεοχόνδρωση 

M93.-   Άλλες οστεοχονδρίτιδες 

Εξαιρ.: οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.-) 

M93.0 Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του µηριαίου (µη τραυµατική) 

M93.1 Νόσος Kienböck των ενηλίκων 

Οστεοχονδρίτιδα του µηνοειδούς οστού του καρπού στους ενήλικες 

M93.2 ∆ιαχωριστική οστεοχονδρίτιδα 

M93.8 Άλλες καθορισµένες οστεοχονδρίτιδες 

M93.9 Οστεοχονδρίτιδα, µη καθορισµένη 

Αποφυσίτιδα 

Επιφυσίτιδα µη καθορισµένη ως νεανική ή των ενηλίκων 

Οστεοχονδρίτιδα µη καθορισµένης εντόπισης 

Οστεοχόνδρωση 

M94.-   Άλλες παθήσεις του αρθρικού χόνδρου 
[Συµβουλευτείτε την αρχή του κεφαλαίου για τους κωδικούς που σχετίζονται µε την εντόπιση] 

M94.0 Σύνδροµο Tietze [της χονδροπλευρικής συµβολής] 

Πλευροχονδρίτιδα 

M94.1 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 

M94.2-   Χονδροµαλακία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: χονδροµαλάκυνση της επιγονατίδας (M22.4) 

M94.3-   Χονδρόλυση [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M94.8-   Άλλες καθορισµένες παθήσεις του χόνδρου [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

Εξαιρ.: Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (Μ23.-) 

M94.9-   Πάθηση του χόνδρου, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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Άλλες παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 

 

(M95-M99) 

M95.- Άλλες επίκτητες παραµορφώσεις του µυοσκελετικού συστήµατος και του 

συνδετικού ιστού 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες και διαµαρτίες διάπλασης του µυοσκελετικού συστήµατος (Q65-Q79) 

παραµορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M43) 

οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες [συµπεριλαµβανοµένης της ανώµαλης σύγκλεισης των γνάθων] 

(K07.-) 

επίκτητες παραµορφώσεις των άκρων (M20-M21) 

ιατρογενείς παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος (M96.-) 

απώλεια άκρων και οργάνων (Z89-Z90) 

M95.0 Επίκτητη παραµόρφωση της ρίνας 

Εξαιρ.: σκολίωση του ρινικού διαφράγµατος (J34.2) 

M95.1 Ανθοκραµβοειδές ους 

Εξαιρ.: άλλες επίκτητες παραµορφώσεις του ωτός (H61.1) 

M95.2 Άλλη επίκτητη παραµόρφωση της κεφαλής  

M95.3 Επίκτητη παραµόρφωση του τραχήλου 

M95.4 Επίκτητη παραµόρφωση του θώρακα και των πλευρών 

M95.5 Επίκτητη παραµόρφωση της πυέλου 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας για επιβεβαιωµένη ή πιθανή δυσαναλογία εµβρύου-πυέλου (O33.-) 

M95.8 Άλλες καθορισµένες επίκτητες παραµορφώσεις του µυοσκελετικού συστήµατος 

M95.9 Επίκτητη παραµόρφωση του µυοσκελετικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

M96.-   Ιατρογενείς παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 
Εξαιρ.: αρθρίτιδα µετά από εντερική παράκαµψη (M02.0-) 

παθήσεις που σχετίζονται µε την οστεοπόρωση (M80-M81) 

παρουσία λειτουργικών εµφυτευµάτων ή άλλων συσκευών (Z95-Z97) 

M96.0 Ψευδάρθρωση µετά από οστεοσύνθεση ή αρθρόδεση 

M96.1 Σύνδροµο µετά από πεταλεκτοµή, που δεν ταξινοµείται αλλού 

M96.2 Κύφωση µετά από ακτινοβολία 

M96.3 Κύφωση µετά από πεταλεκτοµή 

M96.4 Μετεγχειρητική λόρδωση 

M96.5 Σκολίωση µετά από ακτινοβολία 

M96.6 Οστικό κάταγµα µετά από εισαγωγή ορθοπεδικού εµφυτεύµατος, αρθρικής 

πρόθεσης ή οστικής πλάκας 

Εξαιρ.: άλλες επιπλοκές ορθοπαιδικών ενδοπροθέσεων, εµφυτευµάτων ή µοσχευµάτων ( T84.-) 

M96.8-   Άλλα ιατρογενή νοσήµατα του µυοσκελετικού συστήµατος 

M96.80   Επιλεκτικά ανοικτό στέρνο µετά από θωρακοχειρουργική επέµβαση 

M96.81   Ασταθής θώρακας µετά από θωρακοχειρουργική επέµβαση 

   M96.88   Άλλα ιατρογενή νοσήµατα του µυοσκελετικού συστήµατος 

Αστάθεια της άρθρωσης µετά από αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης 
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M96.9 Ιατρογενής πάθηση του µυοσκελετικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

M99.-   Εµβιοµηχανικές λειτουργικές βλάβες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιµοποιείται εάν η παθολογική κατάσταση µπορεί να 

ταξινοµηθεί αλλού. 

Οι ακόλουθοι πέµπτοι χαρακτήρες για τον καθορισµό της εντόπισης των βλαβών χρησιµοποιούνται µαζί µε 

τις κατάλληλες υποκατηγορίες της ενότητας M99.-. Βλέπε επίσης τη σηµείωση στην αρχή αυτού του 

κεφαλαίου. 

0   Περιοχής κεφαλής 

Ινιοαυχενική 

1   Αυχενικής µοίρας 

Αυχενοθωρακική 

2   Θωρακικής µοίρας 

Θωρακοσφυϊκή 

3   Οσφυϊκής µοίρας 

Οσφυοϊερή 

4   Ιερής µοίρας 

ιεροκοκκυγική 

ιερολαγόνιος 

5   Πυελικής χώρας  

  ισχίο ή ηβικής περιοχής  

6  Κάτω άκρων 
7   Άνω άκρων 

ακρωµιοκλειδική 

στερνοκλειδική 

8  Θωρακικού κλωβού 

πλευροχονδρική 

πλευροσπονδυλική 

στερνοχονδρική 

9 Κοιλιάς και άλλων εντοπίσεων 

M99.0-  Τµηµατική και σωµατική δυσλειτουργία [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M99.1-   Υπεξάρθρηµα (σπονδύλου) [5ος χαρακτήρας: 0-4,9] 

M99.2-   Στένωση νωτιαίου σωλήνα από υπεξάρθρηµα σπονδύλου [5ος χαρακτήρας: 0-4,9] 

M99.3-   Οστέινη στένωση νωτιαίου σωλήνα [5ος χαρακτήρας: 0-4,9] 

M99.4-   Στένωση νωτιαίου σωλήνα από συνδετικό ιστό [5ος χαρακτήρας: 0-4,9] 

M99.5-   Στένωση νωτιαίου σωλήνα από µεσοσπονδύλιο δίσκο [5ος χαρακτήρας: 0-3,9] 

M99.6-   Οστέινη ή υπεξαρθρηµατική στένωση των µεσοσπονδύλιων τρηµάτων [5ος χαρακτήρας: 

0-4,9] 

M99.7-   Στένωση των µεσοσπονδύλιων τρηµάτων από συνδετικό ιστό ή από µεσοσπονδύλιο δίσκο 

[5ος χαρακτήρας: 0-4,9] 

M99.8-   Άλλες εµβιοµηχανικές λειτουργικές βλάβες [5ος χαρακτήρας: 0-9] 

M99.9-   Εµβιοµηχανική λειτουργική βλάβη, µη καθορισµένη [5ος χαρακτήρας: 0-9] 
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Κεφάλαιο XIV 

Νοσήµατα του ουρογεννητικού συστήµατος 

(N00 - N99) 
 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ορισµένα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (A00-B99) 

oρισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

επιπλοκές της κύησης του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

συµπτώµατα  και  παθολογικά  κλινικά  και  εργαστηριακά  ευρήµατα,  που  δεν  

ταξινοµούνται  αλλού (R00-R99) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

N00-N08  Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος 

N10-N16 ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφροπάθειες 

N17-N19    Νεφρική ανεπάρκεια 

N20-N23    Ουρολιθίαση 

N25-N29    Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα 

N30-N39    Άλλα νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος  

N40-N51    Νοσήµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

N60-N64    Νοσήµατα του µαστού [µαστικού αδένα] 

N70-N77    Φλεγμονώδη νοσήµατα των οργάνων της γυναικείας πυέλου  

N80-N98    Μη φλεγμονώδη νοσήµατα των γυναικείων γεννητικών οργάνων  

N99-N99    Άλλες παθήσεις του ουρογεννητικού συστήµατος 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

N08.-* Σπειραµατικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N16.-* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N22.-* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N29.-* Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N33.-* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N37.-* Παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N51.-* Παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N74.-* Φλεγµονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N77.-* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγµονή σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

N39.47! Υποτροπιάζουσα [µετεπεµβατική] ακράτεια ούρων 
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Παθήσεις του νεφρικού σπειράµατος 
 

(N00-N08) 
Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους Ι12.- ή Ι13.-. 

Για την κωδικοποίηση της χρόνιας νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N18.-). 

Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς αιτιολογικού παράγοντα (Κεφάλαιο ΧΧ) ή µιας οξείας (Ν17.-) ή µη 

καθορισµένης (N19) νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Οι  ακόλουθες  υποδιαιρέσεις τέταρτου  χαρακτήρα  προορίζονται  για  την  κωδικοποίηση  µορφολογικών 

αλλοιώσεων και χρησιµοποιούνται στις κατηγορίες N00-N07. Οι υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα .0-.8 θα 

πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο εάν οι αντίστοιχες αλλοιώσεις έχουν εξειδικευµένα ταυτοποιηθεί (π.χ. 

µέσω νεφρικής βιοψίας ή νεκροτοµής). Οι κατηγορίες τριών χαρακτήρων αναφέρονται σε κλινικά σύνδροµα. 

.0 Ελάσσων σπειραµατική βλάβη 

Νόσος (σπειραµατονεφρίτιδα) ελαχίστων αλλοιώσεων 

.1 Εστιακές και τµηµατικές σπειραµατικές βλάβες 

Εστιακή και τµηµατική: 

• υαλίνωση 

• σκλήρυνση 

Εστιακή σπειραµατονεφρίτιδα 

.2 ∆ιάχυτη µεµβρανώδης σπειραµατονεφρίτιδα 

.3 ∆ιάχυτη µεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα 

.4 ∆ιάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα 

.5 ∆ιάχυτη µεσαγγειοτριχοειδική σπειραµατονεφρίτιδα 

Μεµβρανοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα, τύπου 1 και 3, ή ΜΚΑ 

.6 Νόσος των πυκνών εναποθέσεων 

Μεµβρανοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα, τύπου 2 

.7 ∆ιάχυτη σπειραµατονεφρίτιδα µε µηνοειδείς σχηµατισµούς 

Εξωτριχοειδική   σπειραµατονεφρίτιδα 

.8 Άλλου τύπου µορφολογικές αλλοιώσεις 

Υπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα ΜΚΑ 

.9 Μορφολογικές αλλοιώσεις µη καθορισµένου τύπου 

N00.- Οξύ νεφριτιδικό σύνδροµο 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.:  οξεία: 

• σπειραµατική πάθηση 

• σπειραµατονεφρίτιδα 

• νεφρίτιδα 

• νεφροπάθεια ΜΚΑ 

Εξαιρ.: οξεία διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα (N10) 

νεφριτιδικό σύνδροµο ΜΚΑ (N05.-) 

N01.- Ταχέως εξελισσόµενο νεφριτιδικό σύνδροµο 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.:   ταχέως εξελισσόµενη: 

• σπειραµατική πάθηση 

• σπειραµατονεφρίτιδα 

• νεφρίτιδα 

Εξαιρ.: νεφριτιδικό σύνδροµο ΜΚΑ (N05.-) 
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N02.- Υποτροπιάζουσα και εµµένουσα αιµατουρία 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.:  αιµατουρία: 

• καλοήθης (οικογενής) (της παιδικής ηλικίας) 

• µε µορφολογικές αλλοιώσεις όπως ορίζονται στις υποδιαιρέσεις .0-.8, στην 

αρχή της οµάδας νοσηµάτων 

Εξαιρ.: σύνδροµο αιµατουρίας - χαµηλής οσφυαλγίας (N39.81) 

αιµατουρία ΜΚΑ (R31) 

N03.- Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδροµο 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.:  χρόνια: 

• σπειραµατική πάθηση 

• σπειραµατονεφρίτιδα 

• νεφρίτιδα 

Εξαιρ.: χρόνια διαµεσοσωληνιαριακή νεφρίτιδα (N11.-) 

διάχυτη σκληρυντική σπειραµατονεφρίτιδα (N18.-) 

νεφριτιδικό σύνδροµο ΜΚΑ (N05.-) 

N04.- Νεφρωσικό σύνδροµο 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.: συγγενές νεφρωσικό σύνδροµο 

λιποειδική νέφρωση 

N05.- Μη καθορισµένο νεφριτιδικό σύνδροµο 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.:  σπειραµατικό νόσηµα 

σπειραµατονεφρίτιδα ΜΚΑ 

νεφρίτιδα 

νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ µε µορφολογικές αλλοιώσεις 

όπως ορίζονται στις υποδιαιρέσεις .0-.8, στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων 

Εξαιρ.: νεφροπάθεια ΜΚΑ χωρίς αναφερόµενες µορφολογικές αλλοιώσεις (N28.9) 

νεφρική νόσος ΜΚΑ χωρίς αναφερόµενες µορφολογικές αλλοιώσεις (N28.9) 

διαµεσοσωληνηριακή νεφρίτιδα ΜΚΑ (N12) 

N06.- Μεµονωµένη πρωτεϊνουρία µε στοιχεία µορφολογικών αλλοιώσεων 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Περιλαµβ.: πρωτεϊνουρία (µεµονωµένη) (ορθοστατική) (εµµένουσα) µε µορφολογικές αλλοιώσεις όπως 

ορίζονται στις υποκατηγορίες .0-.8, στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων 

Εξαιρ.: πρωτεϊνουρία: 

• Bence Jones (R80) 

• µεµονωµένη ΜΚΑ (R80) 

• ορθοστατική ΜΚΑ (N39.2) 

• εµµένουσα ΜΚΑ (N39.1) 

• κύησης (O12.1) 

• ΜΚΑ (R80) 

N07.- Κληρονοµική νεφροπάθεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 
[Για τους 4ους χαρακτήρες, βλέπε στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων] 

Εξαιρ.: σύνδροµο Alport (Q87.8) 

κληρονοµική νεφροπάθεια της αµυλοείδωσης (E85.0) 

σύνδροµο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2) 

µη νευροπαθητική κληρονοµική-οικογενής αµυλοείδωση (E85.0) 

N08.-* Σπειραµατικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  νεφροπάθεια σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: διαµεσοσωληναριακές νεφροπάθειες σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού (N16.-*) 
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N08.0* Σπειραµατικές διαταραχές σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Σπειραµατικές διαταραχές σε: 

• καλοήθη τεταρταίο πυρετό [ελονοσία από Plasmodium malariae] (B52.0+) 

• παρωτίτιδα (B26.8+) 

• σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 

• σηψαιµία (A40-A41+) 

• στρογγυλοείδωση (B78.-+) 

• σύφιλη (A52.7+) 

N08.1* Σπειραµατικές διαταραχές σε νεοπλασµατικά νοσήµατα 

Σπειραµατικές διαταραχές σε: 

• πολλαπλούν µυέλωµα (C90.0-+) 

• µακροσφαιριναιµία Waldenström (C88.0-+) 

N08.2* Σπειραµατικές διαταραχές σε νοσήµατα του αίµατος και διαταραχές του ανοσολογικού 

συστήµατος 

Σπειραµατικές διαταραχές σε: 

• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC] (D65.-+) 

• ουραιµικό-αιµολυτικό σύνδροµο (D59.3+) 

• κρυοσφαιριναιµία (D89.1+) 

• πορφύρα Henoch-Schönlein (D69.0+) 

• δρεπανοκυτταρικές διαταραχές (D57.-+) 

N08.3* Σπειραµατικές διαταραχές στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, µε το 2+ στον τέταρτο 

χαρακτήρα) 

N08.4* Σπειραµατικές διαταραχές σε άλλα ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα 

Σπειραµατικές διαταραχές σε: 

• αµυλοείδωση (E85.-+) 

• νόσο Fabry(-Anderson) (E75.2+) 

• ανεπάρκεια της λεκιθινο-χοληστερολο-ακυλοτρανσφεράσης (E78.6+) 

N08.5* Σπειραµατικές διαταραχές σε συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού ιστού 

Σπειραµατικές διαταραχές σε: 

• σύνδροµο Goodpasture (M31.0+) 

• µικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα (M31.7+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

• θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα (M31.1+) 

• κοκκιωµάτωση Wegener (M31.3+) 

N08.8* Σπειραµατικές διαταραχές σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Σπειραµατικές διαταραχές στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (I33.0+) 

 

 

 

 
 

∆ιαµεσοσωληναριακές νεφροπάθειες 
 

(N10-N16) 

Περιλαµβ.:  πυελονεφρίτιδα 

Για την κωδικοποίηση της χρόνιας νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N18.-). 

Εξαιρ.: κυστική πυελοουρητηρίτιδα (N28.8) 
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Οξεία διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 

Περιλαµβ.:  οξεία: 

• λοιµώδης διάµεση νεφρίτιδα 

• πυελίτιδα 

• πυελονεφρίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N11.- Χρόνια διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 

Περιλαµβ.:  χρόνια: 

• λοιµώδης διάµεση νεφρίτιδα 

• πυελίτιδα 

• πυελονεφρίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N11.0 Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόµηση 

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) σχετιζόµενη µε (κυστεοουρητηρική) παλινδρόµηση 

Εξαιρ.: κυστεοουρητηρική παλινδρόµηση ΜΚΑ (N13.7) 

N11.1 Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα 

Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) που σχετίζεται µε: 

• γωνίωση της πυελοουρητηρικής συµβολής 

• ανωµαλία του ουρητήρα 

• απόφραξη 

• στένωση 

Εξαιρ.: αποφρακτική ουροπάθεια (N13.-) 

N11.8 Άλλη χρόνια διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 

Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ 

N11.9 Χρόνια διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, µη καθορισµένη 

Χρόνια: 

• διάµεση νεφρίτιδα ΜΚΑ 

• πυελίτιδα ΜΚΑ 

• πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ 

N12 ∆ιαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, µη καθορισµένη ως οξεία ή χρόνια 

Περιλαµβ.:  διάµεση νεφρίτιδα ΜΚΑ 

πυελίτιδα ΜΚΑ 

πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ 

N13.- Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόµηση 

Εξαιρ.: συγγενείς αποφρακτικές βλάβες της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα (Q62.0-Q62.3) 

λίθος του νεφρού και του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση (N20.-) 

αποφρακτική πυελονεφρίτιδα (N11.1) 

N13.0 Υδρονέφρωση µε απόφραξη της πυελοουρητηρικής συµβολής 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N13.1 Υδρονέφρωση, µε στένωση του ουρητήρα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N13.2 Υδρονέφρωση µε νεφρική και ουρητηρική απόφραξη από λίθο 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N13.3 Άλλη και µη καθορισµένη υδρονέφρωση 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N13.4 Υδροουρητήρας 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N10 
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N13.5 Γωνίωση και στένωση του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε λοίµωξη (N13.6) 

N13.6 Πυονέφρωση 

Αποφρακτική ουροπάθεια µε λοίµωξη 

Καταστάσεις που αναφέρονται στις N13.0-N13.5 µε νεφρική λοίµωξη 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N13.7 Κυστεοουρητηρική παλινδρόµηση µε ουροπάθεια 

Κυστεοουρητηρική   παλινδρόµηση: 

• από σχηµατισµό ουλών 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πυελονεφρίτιδα από παλινδρόµηση (N11.0) 

N13.8 Άλλη αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόµηση 

N13.9 Αποφρακτική ουροπάθεια και ουροπάθεια από παλινδρόµηση, µη καθορισµένη 

Απόφραξη του ουροποιητικού συστήµατος ΜΚΑ 

N14.- ∆ιαµεσοσωληναριακά και σωληναριακά νοσήµατα από φάρµακα και βαρέα 

µέταλλα 
Για τον προσδιορισµό της τοξικής ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

N14.0 Νεφροπάθεια από αναλγητικά 

N14.1 Νεφροπάθεια από άλλες φαρµακευτικές, ναρκωτικές και βιοδραστικές ουσίες 

N14.2 Νεφροπάθεια από µη καθορισµένες φαρµακευτικές, ναρκωτικές και βιοδραστικές ουσίες 

N14.3 Νεφροπάθεια από βαρέα µέταλλα 

N14.4 Τοξική νεφροπάθεια, που δεν ταξινοµείται αλλού 

N15.- Άλλα διαµεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήµατα 

N15.0 Βαλκανική νεφροπάθεια 

Χρόνια ενδηµική νεφροπάθεια 

N15.1- Νεφρικό και περινεφρικό απόστηµα 

N15.10 Νεφρικό απόστηµα 

N15.11 Περινεφρικό απόστηµα 

N15.8 Άλλα καθορισµένα διαµεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήµατα 

N15.9 ∆ιαµεσοσωληναριακό νεφρικό νόσηµα, µη καθορισµένο 

Λοίµωξη του νεφρού ΜΚΑ 

Εξαιρ.: λοίµωξη του ουροποιητικού ΜΚΑ (N39.0) 

N16.-* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

N16.0* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

∆ιαµεσοσωληναριακά νεφρικά νοσήµατα (από) (σε): 

• βρουκέλλωση (A23.-+) 

• διφθερίτιδα (A36.8+) 

• λοίµωξη από σαλµονέλα (A02.2+) 

• σηψαιµία (A40-A41+) 

• τοξοπλάσµωση (B58.8+) 

N16.1* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νεοπλασµατικά νοσήµατα 

∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε: 

• λευχαιµία (C91-C95+) 

• λέµφωµα (C81-C85+, C96.-+) 

• πολλαπλούν µυέλωµα (C90.0-+) 
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N16.2* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε νοσήµατα του αίµατος και διαταραχές του 

ανοσολογικού συστήµατος 

∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε: 

• µικτή κρυοσφαιριναιµία (D89.1+) 

• σαρκοείδωση (D86.-+) 

N16.3* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε µεταβολικά νοσήµατα 

∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε: 

• γλυκογονίαση (E74.0+) 

• νόσο του Wilson (E83.0+) 

• κυστίνωση (E72.0+) 

N16.4* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε συστηµατικά νοσήµατα του συνδετικού 

ιστού 

∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε: 

• σύνδροµο Sjögren (M35.0+) 

• συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (M32.1+) 

N16.5* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε απόρριψη µοσχεύµατος (T86.-+) 

N16.8* ∆ιαµεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 
 

 

 

 

Νεφρική ανεπάρκεια 

 

(N17-N19) 
Για τον προσδιορισµό του εξωγενούς παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: συγγενής νεφρική ανεπάρκεια (P96.0) 

διαµεσοσωληναριακά και σωληναριακά νοσήµατα από φάρµακα και βαρέα µέταλλα (N14.-) 

εξωνεφρική ουραιµία (R39.2) 

ουραιµικό-αιµολυτικό σύνδροµο (D59.3) 

ηπατονεφρικό σύνδροµο (K76.7) 

ηπατονεφρικό σύνδροµο, µετά τον τοκετό (O90.4) 

νεφρική ανεπάρκεια: 

• που επιπλέκει την αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή), την έκτοπη ή τη µύλη κύηση (O00-O07, O08.4) 

• µετεπεµβατική (N99.0) 

• µετά τις ωδίνες και τον τοκετό (O90.4) 

προνεφρική ουραιµία (R39.2) 

N17.- Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

N17.0 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε σωληναριακή νέκρωση 

Σωληναριακή νέκρωση: 

• οξεία 

• νεφρική 

• ΜΚΑ 

N17.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε οξεία φλοιώδη νέκρωση 

Φλοιώδης νέκρωση: 

• οξεία 

• νεφρική 

• ΜΚΑ 
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N17.2 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε µυελώδη νέκρωση 

Νέκρωση των νεφρικών θηλών [της µυελώδους µοίρας]: 

• οξεία 

• νεφρική 

• ΜΚΑ 

N17.8 Άλλη οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε άλλα ιστολογικά ευρήµατα 

N17.9 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, µη καθορισµένη 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια χωρίς ιστολογικά ευρήµατα 

N18.- Χρόνια νεφρική νόσος 

Περιλαµβ.:   χρόνια ουραιµία 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

διάχυτη σκληρυντική σπειραµατονεφρίτιδα 

αµφιβληστροειδίτιδα σε νεφρική νόσο+ (H32.8*) 

ουραιµική: 

• άνοια+ (F02.8*) 

• νευροπάθεια+ (G63.8*) 

• περικαρδίτιδα+ (I32.8*) 

Για την κωδικοποίηση του βασικού νοσήµατος, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους Ι12.- ή 

Ι13.-. 

N18.1 Χρόνια νεφρική νόσος, 1ου σταδίου 

Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης µεγαλύτερος ή ίσος από 90 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώµατος 

N18.2 Χρόνια νεφρική νόσος, 2ου σταδίου 

Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης από 60 έως 90 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώµατος 

N18.3 Χρόνια νεφρική νόσος, 3ου σταδίου 

Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης από 30 έως 60 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώµατος 

N18.4 Χρόνια νεφρική νόσος, 4ου σταδίου 

Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης από 15 έως 30 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώµατος 

Νεφρική ανεπάρκεια προτελικού σταδίου 

N18.5 Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου 

Χρόνια ουραιµία 

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που χρήζει αιµοκάθαρσης 

Ρυθµός σπειραµατικής διήθησης µικρότερος από 15 ml/min/1,73 m² επιφάνειας σώµατος 

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 

N18.8- Άλλη χρόνια νεφρική νόσος 

N18.80 Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία, ενός νεφρού 

Το ποσοστό συµµετοχής στη νεφρική λειτουργία του πάσχοντος νεφρού είναι µικρότερο του 35 %. 

N18.89 Άλλη χρόνια νεφρική νόσος µη καθορισµένου σταδίου 

N18.9 Χρόνια νεφρική νόσος, µη καθορισµένη 

N19 Μη καθορισµένη νεφρική ανεπάρκεια 

Περιλαµβ.: νεφρική ανεπάρκεια, µη καθορισµένη ως οξεία ή χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια ΜΚΑ 

ουραιµία ΜΚΑ 

Για την κωδικοποίηση της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους Ι12.- ή 

Ι13.-. 

Εξαιρ.: ουραιµία του νεογνού (P96.0) 
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Ουρολιθίαση 
 

(N20-N23) 

N20.- Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε υδρονέφρωση (N13.2) 

N20.0 Νεφρόλιθος 

Νεφρολιθίαση ΜΚΑ 

Νεφρικός λίθος 

Κοραλλιοειδής λίθος 

Λίθος στο νεφρό 

N20.1 Λίθος του ουρητήρα 

Ουρητηρικός λίθος 

N20.2 Νεφρολιθίαση µε λίθο του ουρητήρα 

N20.9 Λιθίαση του ουροποιητικού, µη καθορισµένη 

N21.- Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού 

Περιλαµβ.:  περιπτώσεις µε κυστίτιδα και ουρηθρίτιδα 

N21.0 Λίθος στην ουροδόχο κύστη 

Λίθος της ουροδόχου κύστης 

Λίθος στα εκκολπώµατα της κύστης 

Εξαιρ.: κοραλλιοειδής λίθος (N20.0) 

N21.1 Λίθος στην ουρήθρα 

N21.8 Λίθος σε άλλο τµήµα του κατώτερου ουροποιητικού 

N21.9 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού, µη καθορισµένος 

N22.-* Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N22.0* Λίθος του ουροποιητικού στη σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 

N22.8* Λίθος του ουροποιητικού σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N23 Μη καθορισµένος νεφρικός κολικός 
 

 

 

 

Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα 

 

(N25-N29) 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε ουρολιθίαση (N20-N23) 

N25.- ∆ιαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών 

σωληναρίων 

Εξαιρ.: µεταβολικές διαταραχές που ταξινοµούνται στους E70-E90 
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N25.0 Νεφρική οστεοδυστροφία 

Αζωθαιµική οστεοδυστροφία 

Ραχίτιδα νεφρικής αιτιολογίας 

Χαµηλό ανάστηµα νεφρικής αιτιολογίας 

Σωληναριακές διαταραχές µε απώλεια φωσφόρου 

N25.1 Νεφρογενής άποιος διαβήτης 

N25.8 Άλλες διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών 

σωληναρίων 

Νεφρική σωληναριακή οξέωση, τύπου 1 [σύνδροµο Lightwood-Albright] 

Νεφρική σωληναριακή οξέωση ΜΚΑ 

∆ευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός νεφρικής αιτιολογίας 

N25.9 Πάθηση που προκύπτει από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων, µη 

καθορισµένη 

N26 Ρικνός νεφρός, µη καθορισµένος 

Περιλαµβ.:  ατροφία του νεφρού (τελική) 

νεφρική σκλήρυνση ΜΚΑ 

Για τον προσδιορισµό της υπερτασικής νεφροπάθειας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους Ι12.- ή 

Ι13.-. 

Εξαιρ.: διάχυτη σκληρυντική σπειραµατονεφρίτιδα (N18.-) 

µικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας (N27.-) 

N27.- Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας 

N27.0 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, ετερόπλευρος 

N27.1 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, αµφοτερόπλευρος 

N27.9 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας, µη καθορισµένος 

N28.- Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Εξαιρ.: γωνίωση και στένωση του ουρητήρα: 

• µε υδρονέφρωση (N13.1) 

• χωρίς υδρονέφρωση (N13.5) 

υδροουρητήρας (N13.4) 

νεφροπάθεια: 

• οξεία ΜΚΑ (N00.9) 

• χρόνια ΜΚΑ (N03.9) 

N28.0 Ισχαιµία και έµφρακτο του νεφρού 

Νεφρικής αρτηρίας: 

• εµβολή 

• αποκλεισµός 

• θρόµβωση 

• απόφραξη 

Νεφρικό έµφρακτο 

Εξαιρ.: νεφρός Goldblatt (I70.1) 

νεφρικής αρτηρίας (του εξωνεφρικού τµήµατός της): 

• συγγενής στένωση (Q27.1) 

• αθηροσκλήρωση (I70.1) 

N28.1 Κύστη του νεφρού, επίκτητη 

Νεφρική κύστη (πολλαπλή) (µονήρης), επίκτητη 

Εξαιρ.: κυστική νεφρική νόσος (συγγενής) (Q61.-) 
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N28.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα 

Υπερτροφία του νεφρού 

Μεγαουρητήρας 

Νεφρόπτωση 

Πυελίτιδα 

Πυελοουρητηρίτιδα κυστική 

Ουρητηρίτιδα 

Ουρητηροκήλη 

N28.9 ∆ιαταραχή του νεφρού και του ουρητήρα, µη καθορισµένη 

Νεφροπάθεια ΜΚΑ 

Νεφρική νόσος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νεφροπάθεια  ΜΚΑ και  νεφρική  νόσος  ΜΚΑ µε  µορφολογικές  αλλοιώσεις,  όπως ορίζεται 

στις υποδιαιρέσεις .0-.8 στην αρχή της οµάδας νοσηµάτων N00-N08 (N05.-) 

N29.-* Άλλες παθήσεις του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

N29.0* Όψιµη σύφιλη του νεφρού (A52.7+) 

N29.1* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

που ταξινοµούνται αλλού 

∆ιαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε: 

• σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 

• φυµατίωση (A18.1+) 

N29.8* Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Νόσος ενδολυσοσωµικής συσσώρευσης κυστίνης (E72.0+) 

 

 

 

 
 

Άλλα νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος 
 

(N30-N39) 

Εξαιρ.: λοίµωξη του ουροποιητικού (που επιπλέκει): 

• αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή), έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 

• ουρολιθίαση (N20-N23) 

• κύηση, τοκετό και λοχεία (O23.-, O75.3, O86.2) 

N30.- Κυστίτιδα 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα (B95-B98) και του υπεύθυνου εξωγενούς αιτιολογικού 

παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

Εξαιρ.: προστατοκυστίτιδα (N41.3) 

N30.0 Οξεία κυστίτιδα 

Εξαιρ.: κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) 

τριγωνίτιδα (N30.3) 

N30.1 ∆ιάµεση κυστίτιδα (χρόνια) 

N30.2 Άλλη χρόνια κυστίτιδα 

N30.3 Τριγωνίτιδα 

Ουρηθροτριγωνίτιδα 

N30.4 Κυστίτιδα από ακτινοβολία 
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N30.8 Άλλη κυστίτιδα 

Απόστηµα της ουροδόχου κύστης 

N30.9 Κυστίτιδα, µη καθορισµένη 

N31.- Νευροµυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινοµείται 

αλλού 

Εξαιρ.: που οφείλεται σε βλάβη του νωτιαίου µυελού (G95.8-) 

ενούρηση: 

• µη οργανική (F98.0) 

• ΜΚΑ (R32) 

ακράτεια ούρων: 

• καθορισµένη (N39.3-N39.4-) 

• ΜΚΑ (R32) 

δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του νωτιαίου µυελού ΜΚΑ (G95.80) 

N31.0 Μη ανασταλτική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Νευρογενής αστάθεια του εξωστήρα µυ 

Μη ανασταλτική ουροδόχος κύστη σε εγκεφαλική δυσλειτουργία 

N31.1 Αντανακλαστική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινοµείται αλλού 

∆υσλειτουργία της ουροδόχου κύστης µε αστάθεια εξωστήρα µυ σε αυτόνοµη νευροπάθεια 

N31.2 Χαλαρή [άτονη] νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Νευροπαθητική ουροδόχος κύστη: 

• άτονη (κινητική) (αισθητηριακή) 

• αυτόνοµη 

• σε αυτόνοµη νευροπάθεια 

• σε σύνδροµο µετωπιαίου λοβού 

• µετά από εγχείρηση απονεύρωσης 

• µη αντανακλαστική 

N31.8- Άλλη νευροµυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης 

N31.80 Νευροµυϊκή, περιορισµένη ευενδοτότητα της ουροδόχου κύστης, οργανικά σταθερή 

N31.81 Μερική ή πλήρης ατονία των µυών της ουροδόχου κύστης, χωρίς νευρολογικό 

υπόστρωµα 

Σύνδροµο οκνηρής κύστης 

N31.82 Ασταθής κύστη χωρίς νευρολογικό υπόστρωµα 

Επιτακτική ούρηση 

N31.88 Άλλη νευροµυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης 

N31.9 Νευροµυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, µη καθορισµένη 

Νευρογενής δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης ΜΚΑ 

N32.- Άλλα νοσήµατα της ουροδόχου κύστης 

Εξαιρ.: κυστική κήλη ή πρόπτωση στην γυναίκα (N81.1) 

λίθος της ουροδόχου κύστης (N21.0) 

κυστεοκήλη (N81.1) 

N32.0 Απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης 

∆υσυνέργεια εξωστήρα µυ-αυχένα της ουροδόχου κύστης 

Στένωση του αυχένα της ουροδόχου κύστης (επίκτητη) 

N32.1 Κυστεοεντερικό συρίγγιο 

Κυστεοορθικό συρίγγιο 

N32.2 Κυστικό συρίγγιο, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: συρίγγιο µεταξύ της ουροδόχου κύστης και της γυναικείας γεννητικής οδού (N82.0-N82.1) 
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N32.3 Εκκόλπωµα της ουροδόχου κύστης 

Εκκολπωµατίτιδα της ουροδόχου κύστης 

Εξαιρ.: λίθος σε εκκόλπωµα της ουροδόχου κύστης (N21.0) 

N32.4 Ρήξη της ουροδόχου κύστης, µη τραυµατική 

N32.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα της ουροδόχου κύστης 

Κύστη: 

• ασβεστοποιηµένη 

• ρικνωτική 

• υπεραντιδραστική 

N32.9 Νόσηµα της ουροδόχου κύστης, µη καθορισµένο 

N33.-* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N33.0* Φυµατιώδης κυστίτιδα (A18.1+) 

N33.8* Παθήσεις της ουροδόχου κύστης σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

∆ιαταραχή της ουροδόχου κύστης στη σχιστοσωµίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 

N34.- Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδροµο 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: νόσος του Reiter (M02.3-) 

ουρηθρίτιδα σε νοσήµατα που µεταδίδονται κυρίως σεξουαλικώς (A50-A64) 

ουρηθροτριγωνίτιδα (N30.3) 

N34.0 Ουρηθρικό απόστηµα 

Απόστηµα (του/των): 

• αδένων Cowper 

• αδένων Littré 

• περιουρηθρικό 

• ουρηθρικού (αδένα) 

Εξαιρ.: ουρηθρικό έκφυµα (N36.2) 

N34.1 Μη ειδική ουρηθρίτιδα 

Ουρηθρίτιδα: 

• µη γονοκκοκική 

• µη αφροδίσια 

N34.2 Άλλη ουρηθρίτιδα 

Φλεγµονή του έξω στοµίου της ουρήθρας 

Έλκος της ουρήθρας (του ουρηθρικού στοµίου) 

Ουρηθρίτιδα: 

• µετεµµηνοπαυσιακή 

• ΜΚΑ 

N34.3 Ουρηθρικό σύνδροµο, µη καθορισµένο 

N35.- Στένωση της ουρήθρας 

Εξαιρ.: µετεγχειρητική στένωση της ουρήθρας (N99.1) 

N35.0 Μετατραυµατική στένωση της ουρήθρας 

Στένωση της ουρήθρας ως δευτεροπαθής κατάσταση: 

• τοκετού 

• τραυµατισµού 

N35.1 Μεταλοιµώδης στένωση της ουρήθρας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

N35.8 Άλλη στένωση της ουρήθρας 

N35.9 Στένωση της ουρήθρας, µη καθορισµένη 

Στένωση ουρηθρικού στοµίου ΜΚΑ 
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N36.- Άλλα νοσήµατα της ουρήθρας 

N36.0 Ουρηθρικό συρίγγιο 

Συρίγγιο: 

• του ουροποιητικού ΜΚΑ 

• ουρηθροπερινεϊκό 

• ουρηθροορθικό 

Ιατρογενής ψευδής δίοδος ουρήθρας κατά τον καθετηριασµό 

Εξαιρ.: συρίγγιο: 

• ουρηθροοσχεϊκό (N50.8) 

• ουρηθροκολπικό (N82.1) 

N36.1 Ουρηθρικό εκκόλπωµα 

N36.2 Ουρηθρικό έκφυµα 

N36.3 Πρόπτωση του ουρηθρικού βλεννογόνου 

Πρόπτωση της ουρήθρας 

Ουρηθροκήλη στον άνδρα 

Εξαιρ.: ουρηθροκήλη: 

• συγγενής (Q64.7) 

• στη γυναίκα (N81.0) 

N36.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα της ουρήθρας 

N36.9 Νόσηµα της ουρήθρας, µη καθορισµένο 

N37.-* Παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N37.0* Ουρηθρίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Καντιντιασική ουρηθρίτιδα (B37.4+) 

N37.8* Άλλες παθήσεις της ουρήθρας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

N39.- Άλλα νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος 

Εξαιρ.: αιµατουρία: 

• µε συγκεκριµένη µορφολογική αλλοίωση (N02.-) 

• υποτροπιάζουσα και εµµένουσα (N02.-) 

• ΜΚΑ (R31) 

• πρωτεϊνουρία ΜΚΑ (R80) 

N39.0 Λοίµωξη του ουροποιητικού, µη καθορισµένης εντόπισης 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N39.1 Εµµένουσα πρωτεϊνουρία, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O11-O15) 

µε στοιχεία µορφολογικών αλλοιώσεων (N06.-) 

N39.2 Ορθοστατική πρωτεϊνουρία, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: µε στοιχεία µορφολογικών αλλοιώσεων (N06.-) 

N39.3 Ακράτεια ούρων [από προσπάθεια] 

Για τον προσδιορισµό της υπερδραστήριας κύστης [overactive bladder] ή της υπερδραστηριότητας 

του εξωστήρα µυός, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Ν32.8). 

Για τον προσδιορισµό της επανεµφάνισης ακράτειας µετά από χειρουργική επέµβαση που 

διενεργείται για τη διόρθωσή της [υποτροπιάζουσα µετεπεµβατική ακράτεια], χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (N39.47!). 
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N39.4- Άλλη καθορισµένη ακράτεια ούρων 

Για τον προσδιορισµό της υπερδραστήριας κύστης [overactive bladder] ή της υπερδραστηριότητας 

του εξωστήρα µυός, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (N32.8). 

Για τον προσδιορισµό της επανεµφάνισης ακράτειας µετά από χειρουργική επέµβαση που 

διενεργείται για τη διόρθωσή της [υποτροπιάζουσα µετεπεµβατική ακράτεια], χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (N39.47!). 

Εξαιρ.: ενούρηση ΜΚΑ (R32) 

ακράτεια ούρων: 

• µη οργανικής αιτιολογίας (F98.0) 

• ΜΚΑ (R32) 

N39.40 Αντανακλαστική ακράτεια ούρων 

N39.41 Ακράτεια ούρων από υπερχείλιση 

N39.42 Ακράτεια ούρων από έπειξη 

N39.43 Εξωουρηθρική ακράτεια ούρων 

∆ιαφυγή ούρων από άλλες οπές εκτός της ουρήθρας 

N39.47! Υποτροπιάζουσα [µετεπεµβατική] ακράτεια ούρων 

N39.48 Άλλη καθορισµένη ακράτεια ούρων 

N39.8- Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος 

N39.81 Σύνδροµο αιµατουρίας-χαµηλής οσφυαλγίας 

N39.88 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του ουροποιητικού συστήµατος 

N39.9 Νόσηµα του ουροποιητικού συστήµατος, µη καθορισµένο 

 

Νοσήµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

 

(N40-N51) 

N40 Υπερπλασία του προστάτη 

Περιλαµβ.:  αδενοϊνωµατώδης υπερτροφία του προστάτη 

χαµηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [low-grade PIN] 

υπερτροφία του προστάτη (καλοήθης) 

διόγκωση του προστάτη (καλοήθης) 

εγκάρσιες δοκίδες στον αυχένα της ουροδόχου κύστεως (στον προστάτη) 

απόφραξη της προστατικής µοίρας της ουρήθρας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: καλοήθη νεοπλάσµατα του προστάτη (D29.1) 

υψηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του προστάτη [high-grade PIN] (D07.5) 

N41.- Φλεγµονώδη νοσήµατα του προστάτη 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N41.0 Οξεία προστατίτιδα 

N41.1 Χρόνια προστατίτιδα 

N41.2 Απόστηµα του προστάτη 

N41.3 Προστατοκυστίτιδα 

Κυστίτιδα σε διόγκωση του προστάτη 

N41.8 Άλλα φλεγµονώδη νοσήµατα του προστάτη 

N41.9 Φλεγµονώδη νοσήµατα του προστάτη, µη καθορισµένα 

Προστατίτιδα ΜΚΑ 

N42.- Άλλα νοσήµατα του προστάτη 
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N42.0 Λιθίαση του προστάτη 

Προστατικός λίθος 

N42.1 Συµφόρηση και αιµορραγία του προστάτη 

N42.2 Ατροφία του προστάτη 

N42.3 ∆υσπλασία του προστάτη 

Χαµηλού βαθµού δυσπλασία του προστάτη 

Εξαιρ.: υψηλού βαθµού δυσπλασία του προστάτη (D07.5) 

N42.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του προστάτη 

N42.9 Νόσηµα του προστάτη, µη καθορισµένο 

N43.- Υδροκήλη και σπερµατοκήλη 
Περιλαµβ.:  υδροκήλη του σπερµατικού τόνου, του όρχεος ή του ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

Εξαιρ.: συγγενής υδροκήλη (P83.5) 

N43.0 Κύστη σπερµατικού τόνου 

N43.1 Επιµολυσµένη υδροκήλη 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N43.2 Άλλες µορφές υδροκήλης 

N43.3 Υδροκήλη, µη καθορισµένη 

N43.4 Σπερµατοκήλη 

N44.- Συστροφή όρχεος και υδατίδας κύστης 

N44.0 Συστροφή όρχεος 

Συστροφή: 

• επιδιδυµίδας 

• σπερµατικού τόνου 

• επιδιδυµίδας 

• όρχεος 

N44.1 Συστροφή υδατίδας κύστης 

N45.- Ορχίτιδα και επιδιδυµίτιδα 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N45.0 Ορχίτιδα, επιδιδυµίτιδα και ορχεοεπιδιδυµίτιδα µε απόστηµα 

Απόστηµα της επιδιδυµίδας ή του όρχεος 

N45.9 Ορχίτιδα, επιδιδυµίτιδα και ορχεοεπιδιδυµίτιδα χωρίς απόστηµα 

Επιδιδυµίτιδα ΜΚΑ 

Ορχίτιδα ΜΚΑ 

N46 Στειρότητα στον άνδρα 

Περιλαµβ.:  αζωοσπερµία ΜΚΑ 

ολιγοσπερµία ΜΚΑ 

N47 Υπερτροφία πόσθης, φίµωση και παραφίµωση 

Περιλαµβ.:  συµφύσεις της πόσθης 

στένωση ακροποσθίας 

N48.- Άλλα νοσήµατα του πέους 

N48.0 Λευκοπλακία του πέους 

Ξηρά αποφρακτική βαλανίτιδα 

Κραύρωση του πέους 

Εξαιρ.: καρκίνωµα in situ του πέους (D07.4) 
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N48.1 Βαλανοποσθίτιδα 

Βαλανίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N48.2 Άλλα φλεγµονώδη νοσήµατα του πέους 

Απόστηµα 

∆οθιήνας 

Ψευδάνθρακας σηραγγώδους σώµατος και πέους 

Κυτταρίτιδα 

Σηραγγίτιδα (του πέους) 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N48.3- Πριαπισµός 

Επώδυνη παρατεταµένη στύση 

N48.30 Χαµηλής ροής πριαπισµός 

N48.31 Υψηλής ροής πριαπισµός 

N48.38 Άλλος πριαπισµός 

N48.39 Πριαπισµός, µη καθορισµένος 

N48.4 Στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό του αιτιολογικού παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.: ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία (F52.2) 

N48.5 Έλκος του πέους 

N48.6 Σκλήρυνση των σηραγγωδών σωµάτων [πλαστική σκλήρυνση] του πέους 

Νόσος του Peyronie 

N48.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του πέους 

Ατροφία 

Υπερτροφία σηραγγώδους σώµατος και πέους 

Θρόµβωση 

N48.9 Νόσηµα του πέους, µη καθορισµένο 

N49.- Φλεγµονώδη νοσήµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: φλεγµονή του πέους (N48.1-N48.2) 

ορχίτιδα και επιδιδυµίτιδα (N45.-) 

N49.0 Φλεγµονώδη νοσήµατα της σπερµατοδόχου κύστης 

Φλεγµονή της σπερµατοδόχου κύστης ΜΚΑ 

N49.1 Φλεγµονώδη νοσήµατα του σπερµατικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα και του 

σπερµατικού πόρου 

Φλεγµονή σπερµατικού πόρου 

N49.2 Φλεγµονώδη νοσήµατα του όσχεου 

N49.8- Φλεγµονώδη νοσήµατα άλλων καθορισµένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Φλεγµονή πολλαπλών εντοπίσεων στα ανδρικά γεννητικά όργανα 

N49.80 Γάγγραινα-Fournier στον άνδρα 

N49.88 Φλεγµονώδη νοσήµατα άλλων καθορισµένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIV 
 

Σελίδα 456   

 
 

N49.9 Φλεγµονώδες νόσηµα µη καθορισµένου ανδρικού γεννητικού οργάνου 

Απόστηµα 

∆οθιήνας µη καθορισµένου ανδρικού γεννητικού οργάνου 

Ψευδάνθρακας 

Κυτταρίτιδα 

N50.- Άλλα νοσήµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: συστροφή όρχεος (N44.0) 

συστροφή υδατίδας κύστης (N44.1) 

N50.0 Ατροφία όρχεος 

N50.1 Αγγειακές παθήσεις ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Αιµορραγία 

Αιµατοκήλη ΜΚΑ ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Θρόµβωση 

N50.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Ατροφία σπερµατοδόχου κύστεως, σπερµατικού τόνου, 

Υπερτροφία όρχεος [εκτός ατροφίας], οσχέου, 

Οίδηµα ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

Έλκος και σπερµατικού πόρου 

Λεµφοκήλη ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (µη φιλαριακή) ΜΚΑ 

Συρίγγιο µεταξύ ουρήθρας και όσχεου 

Στένωση του: 

• σπερµατικού πόρου 

• σπερµατικού τόνου 

• ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος 

N50.9 Νόσηµα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένο 

N51.-* Παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

N51.0* Παθήσεις του προστάτη σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Προστατίτιδα: 

• γονοκοκκική (A54.2+) 

• τριχοµοναδική (A59.0+) 

• φυµατιώδης (A18.1+) 

N51.1* Παθήσεις του όρχεος και της επιδιδυµίδας σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Χλαµυδιακή: 

• επιδιδυµίτιδα (A56.1+) 

• ορχίτιδα (A56.1+) 

Γονοκοκκική: 

• επιδιδυµίτιδα (A56.1+) 

• ορχίτιδα (A54.2+) 

Ορχίτιδα από ιό παρωτίτιδας (B26.0+) 

Φυµατίωση: 

• όρχεος (A18.1+) 

• επιδιδυµίδας (A18.1+) 

N51.2* Βαλανίτιδα σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Βαλανίτιδα: 

• αµοιβαδική (A06.8+) 

• καντιντιασική (B37.4+) 
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N51.8* Άλλες παθήσεις των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Φιλαριακή λεµφοκήλη ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (B74.-+) 

Ερπητική λοίµωξη ανδρικής γεννητικής οδού [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+) 

Φυµατίωση της σπερµατοδόχου κύστης (A18.1+) 

 

 

 
 

Νοσήµατα του µαστού [µαστικού αδένα] 
 

(N60-N64) 

Εξαιρ.: νοσήµατα του µαστού που σχετίζονται µε την κύηση και τον τοκετό (O91-O92) 

N60.- Καλοήθης δυσπλασία του µαστού [δυσπλασία µαστικού αδένα] 

Περιλαµβ.:  ινοκυστική µαστοπάθεια 

N60.0 Μονήρης κύστη του µαστού 

Κύστη του µαστού 

N60.1 ∆ιάχυτη κυστική µαστοπάθεια 

Κυστικός µαστός 

Εξαιρ.: µε επιθηλιακή υπερπλασία (N60.3) 

N60.2 Ινοαδενωµάτωση του µαστού 

Εξαιρ.: ινοαδένωµα του µαστού (D24) 

N60.3 Ινώδης σκλήρυνση του µαστού 

Κυστική µαστοπάθεια µε επιθηλιακή υπερπλασία 

N60.4 ∆ιάταση των εκφορητικών πόρων του µαστού 

N60.8 Άλλες καλοήθεις δυσπλασίες του µαστού 

N60.9 Καλοήθης δυσπλασία του µαστού, µη καθορισµένη 

N61 Φλεγµονώδη νοσήµατα του µαστού [µαστικού αδένα] 

Περιλαµβ.:  απόστηµα (οξύ) (χρόνιο) (µη σχετιζόµενο µε τη λοχεία): 

• θηλαίας άλω 

• µαστού 

ψευδάνθρακας του µαστού 

µαστίτιδα (οξεία) (υποξεία) (µη σχετιζόµενη µε τη λοχεία) 

• λοιµώδης 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: λοιµώδης µαστίτιδα των νεογνών (P39.0) 

N62 Υπερτροφία του µαστού [µαστικού αδένα] 

Περιλαµβ.:  γυναικοµαστία 

υπερτροφία του µαστού: 

• µαζική κατά την ήβη 

• ΜΚΑ 

N63 Όζος του µαστού [του µαστικού αδένα] µη καθορισµένος 

Περιλαµβ.:  ένα ή περισσότερα οζίδια του µαστού ΜΚΑ 

N64.- Άλλα νοσήµατα του µαστού 

N64.0 Pαγάδες και συρίγγια της θηλής του µαστού 

N64.1 Λιπώδης νέκρωση του µαστού 

Λιπώδης νέκρωση (τµηµατική) του µαστού 
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N64.2 Ατροφία του µαστού 

N64.3 Γαλακτόρροια µη σχετιζόµενη µε τοκετό 

N64.4 Μαστοδυνία 

N64.5 Άλλα σηµεία και συµπτώµατα από τον µαστό 

Έκκριµα από τη θηλή 

Σκληρία του µαστού 

Εισολκή της θηλής 

N64.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του µαστού 

Γαλακτοκήλη 

Ατελής παλινδρόµηση του µαστού (µετά τη γαλουχία) 

N64.9 Νόσηµα του µαστού [µαστικού αδένα], µη καθορισµένο 
 

 

 

 

Φλεγµονώδη νοσήµατα των οργάνων της γυναικείας πυέλου 

 

(N70-N77) 

Εξαιρ.: εκείνα που επιπλέκουν: 

• την αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή), την έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.0) 

• την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.-, O75.3, O85, O86.-) 

N70.- Σαλπιγγίτιδα και φλεγµονή της ωοθήκης 

Περιλαµβ.:  απόστηµα: 

• ωοθήκης 

• σάλπιγγας 

• σαλπιγγοωοθηκικό 

πυοσάλπιγγα 

σαλπιγγοωοθηκίτιδα 

σαλπιγγοωοθηκική φλεγµονώδης νόσος 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N70.0 Οξεία σαλπιγγίτιδα και φλεγµονή της ωοθήκης 

N70.1 Χρόνια σαλπιγγίτιδα και φλεγµονή της ωοθήκης 

Υδροσάλπιγγα 

N70.9 Σαλπιγγίτιδα και φλεγµονή της ωοθήκης, µη καθορισµένες 

N71.- Φλεγµονώδες νόσηµα της µήτρας, εκτός του τραχήλου 

Περιλαµβ.:  ενδο(µυο)µητρίτιδα 

µητρίτιδα 

µυοµητρίτιδα 

πυοµήτρα 

απόστηµα της µήτρας 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N71.0 Οξύ φλεγµονώδες νόσηµα της µήτρας, εκτός του τραχήλου 

N71.1 Χρόνιο φλεγµονώδες νόσηµα της µήτρας, εκτός του τραχήλου 

N71.9 Φλεγµονώδες νόσηµα της µήτρας, εκτός του τραχήλου, µη καθορισµένο 
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Φλεγµονώδες νόσηµα του τραχήλου της µήτρας 

Περιλαµβ.:   Φλεγµονή του ενδοτραχήλου 

Φλεγµονή του εξωτραχήλου µε ή χωρίς διάβρωση ή εκτρόπιο 

Τραχηλίτιδα 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου χωρίς τραχηλίτιδα (N86) 

N73.- Άλλα φλεγµονώδη νοσήµατα των οργάνων της γυναικείας πυέλου 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

N73.0 Οξεία παραµητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 

Απόστηµα: 

• του πλατέος συνδέσµου 

• του παραµητρίου    καθορισµένο(η) ως οξύ(εία) 

Κυτταρίτιδα (φλεγµονώδης νόσος) της γυναικείας πυέλου 

N73.1 Χρόνια παραµητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις του κωδικού N73.0 καθορισµένη ως χρόνια 

N73.2 Μη καθορισµένη παραµητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 

Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 µη καθορισµένη ως οξεία ή χρόνια 

N73.3 Οξεία πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας 

N73.4 Χρόνια πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας 

N73.5 Πυελική περιτονίτιδα της γυναίκας, µη καθορισµένη 

N73.6 Συµφύσεις του πυελικού περιτοναίου της γυναίκας 

Εξαιρ.: συµφύσεις του πυελικού περιτοναίου µετά από ιατρικές επεµβάσεις (N99.4) 

N73.8 Άλλα καθορισµένα φλεγµονώδη νοσήµατα των οργάνων της γυναικείας πυέλου 

N73.9 Φλεγµονώδες νόσηµα των οργάνων της γυναικείας πυέλου, µη καθορισµένο 

Φλεγµονή ή λοίµωξη των οργάνων της γυναικείας πυέλου ΜΚΑ 

N74.-* Φλεγµονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

N74.0* Φυµατιώδης λοίµωξη του τραχήλου της µήτρας (A18.1+) 

N74.1* Φυµατίωση των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A18.1+) 

Φυµατιώδης ενδοµητρίτιδα 

N74.2* Συφιλιδικό φλεγµονώδες νόσηµα των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A51.4+, A52.7+) 

N74.3* Γονοκοκκική φλεγµονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A54.2+) 

N74.4* Χλαµυδιακή φλεγµονή των οργάνων της γυναικείας πυέλου (A56.1+) 

N74.8* Φλεγµονώδεις παθήσεις των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήµατα που 

ταξινοµούνται αλλού 

N75.- Νοσήµατα των βαρθολίνειων αδένων 

N75.0 Κύστη του βαρθολίνειου αδένα 

N75.1 Απόστηµα του βαρθολίνειου αδένα 

N75.8 Άλλα νοσήµατα των βαρθολίνειων αδένων 

Βαρθολινίτιδα 

N75.9 Νόσηµα του βαρθολίνειου αδένα, µη καθορισµένο 

N76.- Άλλες φλεγµονές του κόλπου και του αιδοίου 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: γεροντική (ατροφική) κολπίτιδα (N95.2) 

N72 
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N76.0 Οξεία κολπίτιδα 

Κολπίτιδα ΜΚΑ 

Αιδοιοκολπίτιδα: 

• οξεία 

• ΜΚΑ 

N76.1 Υποξεία και χρόνια κολπίτιδα 

Αιδοιοκολπίτιδα: 

• χρόνια 

• υποξεία 

N76.2 Οξεία φλεγµονή του αιδοίου 

Φλεγµονή του αιδοίου ΜΚΑ 

N76.3 Υποξεία και χρόνια φλεγµονή του αιδοίου 

N76.4 Απόστηµα του αιδοίου 

∆οθιήνας του αιδοίου 

N76.5 Εξέλκωση του κόλπου 

N76.6 Εξέλκωση του αιδοίου 

N76.8- Άλλη καθορισµένη φλεγµονή του κόλπου και του αιδοίου 

N76.80 Γάγγραινα-Fournier στη γυναίκα 

N76.88 Άλλη καθορισµένη φλεγµονή του κόλπου και του αιδοίου 

N77.-* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγµονή σε νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

N77.0* Εξέλκωση του αιδοίου σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα που ταξινοµούνται 

αλλού 

Εξέλκωση του αιδοίου σε: 

• ερπητική λοίµωξη [ιό του απλού έρπητα] (A60.0+) 

• φυµατίωση (A18.1+) 

N77.1* Κολπίτιδα, φλεγµονή του αιδοίου και αιδοιοκολπίτιδα σε λοιµώδη και παρασιτικά 

νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Φλεγµονή του αιδοίου, του κόλπου και αιδοιοκολπίτιδα σε: 

• καντιντίαση (B37.3+) 

• οξυουρίαση (B80+) 

• ερπητική λοίµωξη [ιό του απλού έρπητα] (A60.0+) 

N77.8* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγµονή σε άλλα νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού 

Εξέλκωση του αιδοίου στη νόσο Αδαµαντιάδη-Behcet (M35.2+) 

 
 

Μη φλεγµονώδη νοσήµατα των γυναικείων γεννητικών 

οργάνων 
 

(N80-N98) 

N80.- Ενδοµητρίωση 

N80.0 Ενδοµητρίωση της µήτρας 

Αδενοµύωση  µήτρας 

N80.1 Ενδοµητρίωση της ωοθήκης 

N80.2 Ενδοµητρίωση της σάλπιγγας 

N80.3 Ενδοµητρίωση του πυελικού περιτοναίου 
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N80.4 Ενδοµητρίωση του ορθοκολπικού διαφράγµατος και του κόλπου 

N80.5 Ενδοµητρίωση του εντέρου 

N80.6 Ενδοµητρίωση σε δερµατική ουλή 

N80.8 Άλλη ενδοµητρίωση 

N80.9 Ενδοµητρίωση, µη καθορισµένη 

N81.- Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: πρόπτωση των γεννητικών οργάνων ως επιπλοκή της κύησης ή του τοκετού (O34.5) 

πρόπτωση του κολπικού κολοβώµατος µετά από υστερεκτοµία (N99.3) 

πρόπτωση ή κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας (N83.4) 

N81.0 Ουρηθροκήλη στη γυναίκα 

Εξαιρ.: ουρηθροκήλη (µε): 

• συγγενής (Q64.7) 

• πρόπτωση της µήτρας (N81.2-N81.4) 

• κυστεοκήλη (N81.1) 

N81.1 Κυστεοκήλη 

Πρόπτωση του (πρόσθιου) κολπικού τοιχώµατος ΜΚΑ 

Κυστεοκήλη µε ουρηθροκήλη 

Εξαιρ.: κυστεοκήλη µε πρόπτωση της µήτρας (N81.2-N81.4) 

N81.2 Μερική πρόπτωση του κόλπου και της µήτρας 

Πρόπτωση του τραχήλου της µήτρας ΜΚΑ 

Πρόπτωση µήτρας 1ου και 2ου βαθµού 

N81.3 Ολική πρόπτωση του κόλπου και της µήτρας 

Πρόπτωση µήτρας ΜΚΑ 

Πρόπτωση µήτρας 3ου και 4ου βαθµού 

N81.4 Πρόπτωση του κόλπου και της µήτρας, µη καθορισµένη 

Πρόπτωση της µήτρας ΜΚΑ 

N81.5 Κολπική εντεροκήλη 

Εξαιρ.: εντεροκήλη µε πρόπτωση της µήτρας (N81.2-N81.4) 

N81.6 Ορθοκήλη 

Πρόπτωση του οπίσθιου κολπικού τοιχώµατος 

Εξαιρ.: ορθοκήλη µε πρόπτωση της µήτρας (N81.2-N81.4) 

πρόπτωση του ορθού (K62.3) 

N81.8 Άλλη πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Παλαιά ρήξη των µυών του πυελικού εδάφους 

Ανεπάρκεια περινέου [χαλάρωση πυελικού εδάφους] 

N81.9 Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένη 

N82.- Συρίγγια µε συµµετοχή των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: κυστεοεντερικά συρίγγια (N32.1) 

N82.0 Κυστεοκολπικό συρίγγιο 

N82.1 Άλλα συρίγγια µεταξύ οργάνων του γυναικείου ουρογεννητικού συστήµατος 

Συρίγγιο: 

• ουρητηροκολπικό 

• ουρηθροκολπικό 

• ουρητηροµητριαίο 

• κυστεοµητρικό 

• κυστεοτραχηλικό 

N82.2 Συρίγγιο µεταξύ κόλπου και λεπτού εντέρου 
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N82.3 Συρίγγιο µεταξύ κόλπου και παχέος εντέρου 

Ορθοκολπικό συρίγγιο 

N82.4 Άλλα συρίγγια µεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου 

Εντεροµητρικό συρίγγιο 

N82.5 Συρίγγια µεταξύ των γυναικείων γεννητικών οργάνων και του δέρµατος 

Συρίγγιο: 

• της µήτρας προς το κοιλιακό τοίχωµα 

• κολποπερινεϊκό 

N82.8 Άλλα συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

N82.9 Συρίγγιο των γυναικείων γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένο 

N83.- Μη φλεγµονώδη νοσήµατα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος 

συνδέσµου 

Εξαιρ.: υδροσάλπιγγα (N70.1) 

N83.0 Θυλακιώδης κύστη της ωοθήκης 

Αιµορραγική θυλακιώδης κύστη (ωοθήκης) 

Κύστη του γραφιανού θυλακίου 

N83.1 Κύστη του ωχρού σωµατίου 

Αιµορραγική κύστη του ωχρού σωµατίου 

N83.2 Άλλες και µη καθορισµένες κύστεις των ωοθηκών 

Απλή κύστη της ωοθήκης 

Κύστη κατακράτησης 

Εξαιρ.: κύστη της ωοθήκης: 

• αναπτυξιακή (Q50.1) 

• νεοπλασµατική (D27) 

σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών (E28.2) 

N83.3 Επίκτητη ατροφία της ωοθήκης και της σάλπιγγας 

N83.4 Πρόπτωση και κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας 

N83.5 Συστροφή της ωοθήκης, του µίσχου της ωοθήκης και της σάλπιγγας 

Συστροφή της: 

• επικουρικής σάλπιγγας 

• υδατίδας κύστης του Morgagni 

N83.6 Αιµοσάλπιγγα 

Εξαιρ.: αιµοσάλπιγγα µε: 

• αιµατόκολπο (N89.7) 

• αιµατόµητρα (N85.7) 

N83.7 Αιµάτωµα του πλατέος συνδέσµου 

N83.8 Άλλα µη φλεγµονώδη νοσήµατα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσµου 

Ρήξη του πλατέος συνδέσµου [σύνδροµο Allen-Masters] 

N83.9 Μη φλεγµονώδες νόσηµα της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσµου, µη 

καθορισµένο 

N84.- Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: αδενωµατώδης πολύποδας (D28.-) 

πολύποδας του πλακούντα (O90.8) 
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N84.0 Πολύποδας του σώµατος της µήτρας 

Πολύποδας: 

• ενδοµητρίου 

• µήτρας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολυποειδής υπερπλασία του ενδοµητρίου (N85.0) 

N84.1 Πολύποδας του τραχήλου της µήτρας 

Βλεννώδης πολύποδας του τραχήλου 

N84.2 Πολύποδας του κόλπου 

N84.3 Πολύποδας του αιδοίου 

Πολύποδας των χειλέων του αιδοίου 

N84.8 Πολύποδας σε άλλα τµήµατα των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

N84.9 Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένος 

N85.- Άλλα µη φλεγµονώδη νοσήµατα της µήτρας, εκτός του τραχήλου 

Εξαιρ.: ενδοµητρίωση (N80.-) 

φλεγµονώδη νοσήµατα της µήτρας (N71.-) 

µη φλεγµονώδη νοσήµατα του τραχήλου της µήτρας (N86-N88) 

πολύποδας του σώµατος της µήτρας (N84.0) 

πρόπτωση της µήτρας (N81.-) 

N85.0 Αδενική υπερπλασία του ενδοµητρίου 

Υπερπλασία του ενδοµητρίου: 

• αδενοκυστική 

• πολυποειδής 

• κυστική 

• ΜΚΑ 

N85.1 Αδενωµατώδης υπερπλασία του ενδοµητρίου 

Άτυπη (αδενωµατώδης) υπερπλασία του ενδοµητρίου 

N85.2 Υπερτροφία της µήτρας 

Πάχυνση ή διόγκωση [του ενδοµητρίου] της µήτρας 

Εξαιρ.: υπερτροφία της µήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8) 

N85.3 Ατελής υποστροφή της µήτρας 

Εξαιρ.: ατελής υποστροφή της µήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8) 

N85.4 Ανώµαλες θέσεις της µήτρας 

Οπίσθια κάµψη της µήτρας 

Οπίσθια κλίση της µήτρας 

Μεγάλου βαθµού πρόσθια κλίση της µήτρας 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν κύηση, ωδίνες ή τοκετό (O34.5, O65.5) 

N85.5 Εκστροφή της µήτρας 

Εξαιρ.: πρόσφατος µαιευτικός τραυµατισµός (O71.2) 

εκστροφή της µήτρας µετά τον τοκετό (O71.2) 

N85.6 Ενδοµήτριες συµφύσεις 

N85.7 Αιµατόµητρα 

Αιµοσάλπιγγα µε αιµατόµητρα 

Εξαιρ.: αιµατόµητρα µε αιµατόκολπο (N89.7) 

N85.8 Άλλα καθορισµένα µη φλεγµονώδη νοσήµατα της µήτρας 

Ατροφία της µήτρας, επίκτητη 

Ίνωση της µήτρας ΜΚΑ 
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N85.9 Μη φλεγµονώδες νόσηµα της µήτρας, µη καθορισµένο 

Νόσηµα της µήτρας ΜΚΑ 

N86 ∆ιάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της µήτρας 

Περιλαµβ.:  τροφικό έλκος του τραχήλου της µήτρας 

αναστροφή 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε τραχηλίτιδα (N72) 

N87.- ∆υσπλασία του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωµα του τραχήλου της µήτρας (D06.-) 

N87.0 Χαµηλού βαθµού δυσπλασία του τραχήλου της µήτρας 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο Ι 

N87.1 Μετρίου βαθµού δυσπλασία του τραχήλου της µήτρας 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο ΙΙ 

N87.2 Υψηλού βαθµού δυσπλασία του τραχήλου της µήτρας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Υψηλού βαθµού τραχηλική δυσπλασία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή τραχηλική νεοπλασία [CIN] σταδίου ΙΙΙ, µε ή χωρίς στοιχεία υψηλού βαθµού 

δυσπλασίας (D06.-) 

N87.9 ∆υσπλασία του τραχήλου της µήτρας, µη καθορισµένη 

N88.- Άλλα µη φλεγµονώδη νοσήµατα του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: φλεγµονώδες νόσηµα του τραχήλου της µήτρας (N72) 

πολύποδας του τραχήλου της µήτρας (N84.1) 

N88.0 Λευκοπλακία του τραχήλου της µήτρας 

N88.1 Παλαιά ρήξη του τραχήλου της µήτρας 

Συµφύσεις του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: πρόσφατος µαιευτικός τραυµατισµός (O71.3) 

N88.2 Ρίκνωση και στένωση του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που προκαλούν δυστοκία (O65.5) 

N88.3 Ανεπάρκεια του τραχήλου της µήτρας 

∆ιερεύνηση και αντιµετώπιση µη εγκύου γυναίκας σε (υποψία) ανεπάρκεια(-ς) του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: προσβολή του εµβρύου ή του νεογνού από τραχηλική ανεπάρκεια (P01.0) 

τραχηλική ανεπάρκεια που επιπλέκει την κύηση (O34.3-) 

N88.4 Επιµήκυνση του τραχήλου της µήτρας, υπερτροφική 

N88.8 Άλλα καθορισµένα µη φλεγµονώδη νοσήµατα του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: πρόσφατος µαιευτικός τραυµατισµός (O71.3) 

N88.9 Μη φλεγµονώδες νόσηµα του τραχήλου της µήτρας, µη καθορισµένο 

N89.- Άλλο µη φλεγµονώδες νόσηµα του κόλπου 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωµα του κόλπου (D07.2) 

φλεγµονή του κόλπου (N76.-) 

τριχοµοναδική λευκόρροια (A59.0) 

γεροντική (ατροφική)  κολπίτιδα (N95.2) 

N89.0 Χαµηλού βαθµού δυσπλασία του κόλπου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο Ι 

N89.1 Μετρίου βαθµού δυσπλασία του κόλπου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο ΙΙ 
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N89.2 Υψηλού βαθµού δυσπλασία του κόλπου, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Υψηλού βαθµού κολπική δυσπλασία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], σταδίου ΙΙΙ, µε ή χωρίς στοιχεία υψηλού 

βαθµού δυσπλασίας (D07.2) 

N89.3 ∆υσπλασία του κόλπου, µη καθορισµένη 

N89.4 Λευκοπλακία του κόλπου 

N89.5 Ρίκνωση και ατρησία του κόλπου 

Κολπικές συµφύσεις 

Κολπική στένωση 

Εξαιρ.: µετεγχειρητικές συµφύσεις του κόλπου (N99.2) 

N89.6 Σκληρός παρθενικός υµένας 

Στενό στόµιο εισόδου 

Άκαµπτος παρθενικός υµένας 

Εξαιρ.: άτρητος υµένας (Q52.3) 

N89.7 Αιµατόκολπος 

Αιµατόκολπος µε αιµατόµητρα ή αιµοσάλπιγγα 

N89.8 Άλλα καθορισµένα µη φλεγµονώδη νοσήµατα του κόλπου 

Παλαιά ρήξη του κόλπου 

Λευκόρροια ΜΚΑ 

Κολπικά έλκη από ενδοµήτριο πεσσό [ενδοµήτρια συσκευή αντισύλληψης] 

Εξαιρ.: πρόσφατος µαιευτικός τραυµατισµός (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8) 

παλαιά ρήξη µυών του πυελικού εδάφους (N81.8) 

N89.9 Μη φλεγµονώδες νόσηµα του κόλπου, µη καθορισµένο 

N90.- Άλλα µη φλεγµονώδη νοσήµατα του αιδοίου και του περινέου 

Εξαιρ.: πρόσφατος µαιευτικός τραυµατισµός (O70.-, O71.7-O71.8) 

ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωµα του αιδοίου (D07.1) 

φλεγµονή του αιδοίου (N76.-) 

N90.0 Χαµηλού βαθµού δυσπλασία του αιδοίου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο Ι 

N90.1 Μετρίου βαθµού δυσπλασία του αιδοίου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο ΙΙ 

N90.2 Υψηλού βαθµού δυσπλασία του αιδοίου, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Υψηλού βαθµού δυσπλασία του αιδοίου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], σταδίου ΙΙΙ, µε ή χωρίς στοιχεία υψηλού 

βαθµού δυσπλασίας (D07.1) 

N90.3 ∆υσπλασία του αιδοίου, µη καθορισµένη 

N90.4 Λευκοπλακία του αιδοίου 

Κραύρωση του αιδοίου 

∆υστροφία του αιδοίου 

N90.5 Ατροφία του αιδοίου 

Στένωση του αιδοίου 

N90.6 Υπερτροφία του αιδοίου 

Υπερτροφία των χειλέων του αιδοίου 

N90.7 Κύστη του αιδοίου 

N90.8 Άλλα καθορισµένα µη φλεγµονώδη νοσήµατα του αιδοίου και του περινέου 

Συµφύσεις του αιδοίου 

Υπερτροφία της κλειτορίδας 
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N90.9 Μη φλεγµονώδες νόσηµα του αιδοίου και του περινέου, µη καθορισµένο 

N91.- Αµηνόρροια, ολιγοµηνόρροια και αραιοµηνόρροια 

Εξαιρ.: δυσλειτουργία των ωοθηκών (E28.-) 

N91.0 Πρωτοπαθής αµηνόρροια 

Απουσία εµφάνισης της εµµηνορρυσίας στην εφηβεία 

N91.1 ∆ευτεροπαθής αµηνόρροια 

Απουσία εµµηνορρυσίας σε γυναίκα µε προηγούµενη εµµηνορρυσία 

N91.2 Αµηνόρροια, µη καθορισµένη 

Απουσία εµµηνορρυσίας ΜΚΑ 

N91.3 Πρωτοπαθής ολιγοµηνόρροια 

Έµµηνος ρύση µε µικρή ποσότητα αίµατος, ή εµφανιζόµενη ανά µεγάλα χρονικά διαστήµατα, από την 

έναρξή της 

N91.4 ∆ευτεροπαθής ολιγοµηνόρροια 

Έµµηνος ρύση µε µικρή ποσότητα αίµατος, ή εµφανιζόµενη ανά µεγάλα χρονικά διαστήµατα, σε γυναίκα 

µε προηγούµενο φυσιολογικό κύκλο 

N91.5 Ολιγοµηνόρροια, µη καθορισµένη 

Υποµηνόρροια ΜΚΑ 

N92.- Υπερµηνόρροια, πολυµηνόρροια και ανώµαλη εµµηνορρυσία 

Εξαιρ.: µετεµµηνοπαυσιακή αιµορραγία (N95.0) 

N92.0 Υπερµηνόρροια και πολυµηνόρροια µε κανονικό εµµηνορρυσιακό κύκλο 

Υπερµηνόρροια ΜΚΑ 

Μηνορραγία ΜΚΑ 

Πολυµηνόρροια 

N92.1 Υπερµηνόρροια και πολυµηνόρροια µε ανώµαλο εµµηνορρυσιακό κύκλο 

Μηνοµητρορραγία 

Μητρορραγία 

Ανώµαλη αιµορραγία στα µέσα του εµµηνορρυσιακού κύκλου 

Ανώµαλα, µικρότερα µεσοδιαστήµατα µεταξύ της εµφάνισης της εµµηνορρυσίας 

N92.2 Υπερµηνόρροια κατά την εφηβεία 

Εφηβική υπερµηνόρροια 

Μηνορραγία της ήβης 

Υπερβολική αιµορραγία κατά την έναρξη της εµµηνορρυσίας 

N92.3 Αιµορραγία της ωορρηξίας 

Τακτική αιµορραγία στα µέσα του εµµηνορρυσιακού κύκλου 

N92.4 Υπερµηνόρροια στην προεµµηνοπαυσιακή περίοδο 

Μηνορραγία ή µητρορραγία: 

• της κλιµακτηρίου 

• της εµµηνόπαυσης 

• προκλιµακτηριακή 

• προεµµηνοπαυσιακή 

N92.5 Άλλη καθορισµένη διαταραχή της εµµηνορρυσίας 
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N92.6 Ανώµαλη εµµηνορρυσία, µη καθορισµένη 

Ανώµαλη: 

• αιµορραγία ΜΚΑ 

• έµµηνος ρύση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ανώµαλη εµµηνορρυσία µε: 

• βράχυνση των χρονικών διαστηµάτων µεταξύ των κύκλων ή υπερβολική αιµορραγία (N92.1) 

• παρατεταµένα  χρονικά  διαστήµατα  µεταξύ  των   κύκλων   ή  µικρή   ποσότητα  αίµατος 

      (N91.3-N91.5) 

N93.- Άλλη παθολογική αιµορραγία από τη µήτρα και τον κόλπο 

Εξαιρ.: κολπική αιµορραγία του νεογνού (P54.6) 

ψευδοπερίοδος (P54.6) 

N93.0 Αιµορραγία κατά και µετά τη συνουσία 

N93.8 Άλλη καθορισµένη παθολογική αιµορραγία από τη µήτρα και τον κόλπο 

∆υσλειτουργική ή λειτουργική αιµορραγία από τη µήτρα ή τον κόλπο ΜΚΑ 

N93.9 Παθολογική αιµορραγία από τη µήτρα και τον κόλπο, µη καθορισµένη 

N94.- Άλγος και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται µε τα γυναικεία γεννητικά 

όργανα και τον εµµηνορρυσιακό κύκλο 

N94.0 Πόνος στο µέσο του κύκλου 

N94.1 ∆υσπαρευνία 

Εξαιρ.: ψυχογενής δυσπαρευνία (F52.6) 

N94.2 Κολεόσπασµος 

Εξαιρ.: ψυχογενής κολεόσπασµος (F52.5) 

N94.3 Προεµµηνορρυσιακό σύνδροµο 

N94.4 Πρωτοπαθής δυσµηνόρροια 

N94.5 ∆ευτεροπαθής δυσµηνόρροια 

N94.6 ∆υσµηνόρροια, µη καθορισµένη 

N94.8 Άλλες καθορισµένες καταστάσεις που σχετίζονται µε τα γυναικεία γεννητικά όργανα 

και τον εµµηνορρυσιακό κύκλο 

N94.9 Μη καθορισµένη κατάσταση που σχετίζεται µε τα γυναικεία γεννητικά όργανα και τον 

εµµηνορρυσιακό κύκλο 

N95.- Κλιµακτηριακές διαταραχές 

Εξαιρ.: µετεµµηνοπαυσιακή: 

• οστεοπόρωση (M81.0-) 

• οστεοπόρωση µε παθολογικό κάταγµα (M80.0-) 

• ουρηθρίτιδα (M34.2) 

πρόωρη εµµηνόπαυση ΜΚΑ (E28.3) 

υπερβολική αιµορραγία της προεµµηνοπαυσιακής περιόδου (N92.4) 

N95.0 Μετεµµηνοπαυσιακή αιµορραγία 

Εξαιρ.: σχετιζόµενη µε την τεχνητή εµµηνόπαυση (N95.3) 

N95.1 Καταστάσεις που σχετίζονται µε την εµµηνόπαυση και την κλιµακτήριο 

Συµπτώµατα, όπως π.χ. εξάψεις, αϋπνία, κεφαλαλγίες, έλλειψη συγκέντρωσης που σχετίζονται µε την 

εµµηνόπαυση 

Εξαιρ.: συµπτώµατα που σχετίζονται µε την τεχνητή εµµηνόπαυση (N95.3) 

N95.2 Μετεµµηνοπαυσιακή ατροφική κολπίτιδα 

Γεροντική (ατροφική) κολπίτιδα 

Εξαιρ.: αυτή που σχετίζεται µε τεχνητή εµµηνόπαυση (N95.3) 
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N95.3 Καταστάσεις που σχετίζονται µε τεχνητή εµµηνόπαυση 

Σύνδροµο µετά από τεχνητή εµµηνόπαυση 

N95.8 Άλλες καθορισµένες εµµηνοπαυσιακές και άλλες περιεµµηνοπαυσιακές διαταραχές 

N95.9 Κλιµακτηριακή διαταραχή, µη καθορισµένη 

N96 Καθ’ έξιν αποβολές 

Περιλαµβ.:  υπογονιµότητα 

διερεύνηση και φροντίδα σε µια µη κυοφορούσα γυναίκα µε καθ’ έξιν αποβολές 

Εξαιρ.: σε πρόσφατη αποβολή (O03-O06) 

σε παρούσα κύηση (O26.2) 

N97.- Γυναικεία υπογονιµότητα 

Περιλαµβ.:   αποτυχία επίτευξης κύησης 

γυναικεία στειρότητα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: υπογονιµότητα (N96) 

N97.0 Γυναικεία υπογονιµότητα που σχετίζεται µε ανωορρηξία 

N97.1 Γυναικεία υπογονιµότητα σαλπιγγικής προέλευσης 

Υπογονιµότητα που σχετίζεται µε συγγενείς ανωµαλίες της σάλπιγγας 

Σπασµός των σαλπίγγων 

Σαλπιγγική στένωση 

Σαλπιγγική απόφραξη 

N97.2 Γυναικεία υπογονιµότητα µητριαίας προέλευσης 

Υπογονιµότητα που σχετίζεται µε συγγενείς ανωµαλίες της µήτρας 

Αδυναµία εµφύτευσης ωαρίου 

N97.3 Γυναικεία υπογονιµότητα τραχηλικής προέλευσης 

N97.4 Γυναικεία υπογονιµότητα που σχετίζεται µε παράγοντες του συντρόφου 

N97.8 Γυναικεία υπογονιµότητα άλλης προέλευσης 

N97.9 Γυναικεία υπογονιµότητα, µη καθορισµένη 

N98.- Επιπλοκές που σχετίζονται µε την τεχνητή γονιµοποίηση 

N98.0 Λοίµωξη που σχετίζεται µε την τεχνητή σπερµατέγχυση 

N98.1 Υπερδιέγερση των ωοθηκών 

Υπερδιέγερση των ωοθηκών: 

• σχετιζόµενη µε πρόκληση ωορρηξίας 

• ΜΚΑ 

N98.2 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής γονιµοποιηµένου ωαρίου µετά από 

in vitro γονιµοποίηση [IVF] 

N98.3 Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής εµβρύου στην εµβρυοµεταφορά 

N98.8 Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται µε την τεχνητή γονιµοποίηση 

Επιπλοκές της τεχνητής σπερµατέγχυσης: 

• µε σπέρµα άγνωστου δότη 

• µε σπέρµα του συζύγου ή του συντρόφου 

N98.9 Επιπλοκή που σχετίζεται µε την τεχνητή γονιµοποίηση, µη καθορισµένη 
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Άλλες παθήσεις του ουρογεννητικού συστήµατος 

 

(N99-N99) 

 

N99.- Μετεπεµβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: καταστάσεις που σχετίζονται µε τεχνητή εµµηνόπαυση (N95.3) 

οστεοπόρωση µετά από αµφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών (M81.1-) 

οστεοπόρωση µετά από ωοθηκεκτοµή µε παθολογικό κάταγµα (M80.1-) 

κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) 

N99.0 Μετεπεµβατική νεφρική ανεπάρκεια 

N99.1 Μετεπεµβατική στένωση της ουρήθρας 

Στένωση της ουρήθρας µετά από καθετηριασµό 

N99.2 Μετεγχειρητικές συµφύσεις του κόλπου 

N99.3 Πρόπτωση του κολπικού κολοβώµατος µετά από υστερεκτοµή 

N99.4 Μετεπεµβατικές συµφύσεις του πυελικού περιτοναίου 

N99.5 ∆υσλειτουργία εξωτερικής στοµίας του ουροποιητικού συστήµατος 

N99.8 Άλλες µετεπεµβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήµατος 

Σύνδροµο υπολειµµατικής ωοθήκης 

N99.9 Μετεπεµβατική διαταραχή του ουρογεννητικού συστήµατος, µη καθορισµένο 
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Κεφάλαιο XV 

Κύηση, τοκετός και λοχεία 

(O00 - O99) 
 

Σηµειώσεις: Ο όρος µαιευτικός χρησιµοποιείται σε αυτό το κεφάλαιο για καταστάσεις που αφορούν την 

περίοδο της κύησης, του τοκετού και της λοχείας ενώ µε τον όρο µητέρα εννοούμε τη γυναίκα 

που διανύει τις ανωτέρω περιόδους. 

Εξαιρούνται: οστεοµαλακία της λοχείας (M83.0-) 

νέκρωση της υπόφυσης µετά τον τοκετό (E23.0) 

ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συµπεριφοράς σχετιζόµενες µε τη λοχεία (F53.-) 

τέτανος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (A34) 

παρακολούθηση: 

. φυσιολογικής κύησης (Z34.-) 

. κύησης υψηλού κινδύνου (Z35.-) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες (S00-T88.1, 

T88.6-T98) 

 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

O00-O08   Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή) 

O09-O09   ∆ιάρκεια [ηλικία] κύησης 

O10-O16   Οιδήµατα, πρωτεϊνουρία και υπέρταση στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

O20-O29   Άλλα νοσήµατα της µητέρας που σχετίζονται κυρίως µε την κύηση 

O30-O48   Περίθαλψη της µητέρας σχετιζόµενη µε το έµβρυο, την αµνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήµατα 

του τοκετού 

O60-O75   Επιπλοκές ωδίνων και τοκετού 

O80-O82   Τοκετός 

O85-O92   Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως µε τη λοχεία 

O94-O99   Άλλες νοσολογικές οντότητες κατά την περίοδο της κύησης, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

O09.-! ∆ιάρκεια [ηλικία] κύησης 

 

 

 

 

Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή) 
 

(O00-O08) 

Εξαιρ.: συνέχιση κύησης µετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εµβρύων σε πολύδυµη κύηση (O31.1) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις  τέταρτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην κατηγορία Ο03-Ο06: 

Η ατελής αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή) περιλαµβάνει την παραµονή υπολειµµάτων κυήµατος 

.0 ατελής, επιπλεγµένη από λοίµωξη γεννητικών οργάνων και πυέλου 

      Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.0 
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.1 ατελής, επιπλεγµένη από όψιµη ή σοβαρή αιµορραγία 

      Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.1 

.2 ατελής, επιπλεγµένη από εµβολή 

     Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.2 

.3 ατελής, µε άλλες µη καθορισµένες επιπλοκές 

     Με επιπλοκές από τις ενότητες Ο08.3-Ο08.9 

.4 ατελής, χωρίς επιπλοκή 

.5  πλήρης ή µη καθορισµένη, επιπλεγµένη από λοίµωξη γεννητικών οργάνων 

και πυέλου 

     Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.0 

.6 πλήρης ή µη καθορισµένη, επιπλεγµένη από όψιµη ή σοβαρή αιµορραγία 

     Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.1 

.7 πλήρης ή µη καθορισµένη, επιπλεγµένη από εµβολή 

     Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.2 

.8 πλήρης ή µη καθορισµένη, µε άλλες µη καθορισµένες επιπλοκές 

      Με επιπλοκές από τις ενότητες Ο08.3-Ο08.9 

.9 πλήρης ή µη καθορισµένη, χωρίς επιπλοκές 

O00.- Εξωµήτριος κύηση 

Περιλαµβ.:  ρήξη εξωµητρίου κυήσεως 

Για τον προσδιορισµό συνοδού επιπλοκής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-. 

O00.0 Κοιλιακή κύηση 

Εξαιρ.: περίθαλψη της εγκύου σε περίπτωση βιώσιµου εµβρύου σε κοιλιακή κύηση (O36.7) 

O00.1 Σαλπιγγική κύηση 

Ρήξη της σάλπιγγας που οφείλεται σε κύηση 

Ωαγωγική αποβολή 

Ωαγωγική κύηση 

O00.2 Ωοθηκική κύηση 

O00.8 Άλλη εξωµήτριος κύηση 

Κύηση: 

• διάµεση [κερατιαία] 

• ενδοσυνδεσµική 

• τοιχωµατική 

• τραχηλική 

O00.9 Εξωµήτριος κύηση, µη καθορισµένη 

O01.- Υδατιδώδης µύλη κύηση 
Για τον προσδιορισµό συνοδού επιπλοκής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-. 

Εξαιρ.: κακοήθης υδατιδώδης µύλη [χοριοεπιθηλίωµα] (D39.2) 

O01.0 Κλασική υδατιδώδης [βοτρυοειδής] µύλη κύηση 

Πλήρης υδατιδώδης µύλη κύηση 

O01.1 Ατελής ή µερική υδατιδώδης µύλη κύηση 

O01.9 Υδατιδώδης µύλη κύηση, µη καθορισµένη 

Βοτρυοειδής µύλη ΜΚΑ 

Τροφοβλαστική νόσος ΜΚΑ 

O02.- Άλλα παθολογικά προϊόντα σύλληψης 
Για τον προσδιορισµό συνοδού επιπλοκής, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-. 

Εξαιρ.: ενδοµήτρια απορρόφηση εµβρύου, παπυροειδές έµβρυο [papyraceus fetus] (O31.0) 
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O02.0 Ανεµβρυϊκή κύηση ή κενός εµβρυϊκός σάκος 

Ψευδοσάκος: 

• αιµατηρού υγρού 

• σαρκώδης [carneous mole] 

• ενδοµήτριος ΜΚΑ 

• µε συλλογή αέρα 

Παθολογικό ωάριο 

O02.1 Παλίνδροµη κύηση 

Πρώιµος εµβρυϊκός θάνατος µε κατακράτηση του νεκρού εµβρύου 

Εξαιρ.: παλίνδροµη κύηση µε: 

• κενό εµβρυϊκό σάκο (O02.0) 

• µύλη κύηση: 

- υδατιδώδης (O01.-) 

- άλλη (Ο02.0) 

O02.8 Άλλα καθορισµένα παθολογικά προϊόντα σύλληψης 

Εξαιρ.: παθολογικά προϊόντα σύλληψης µε: 

• κενό εµβρυϊκό σάκο (O02.0) 

• µύλη κύηση: 

- υδατιδώδης (O01.-) 

- άλλη (Ο02.0) 

O02.9 Παθολογικό προϊόν σύλληψης, µη καθορισµένο 

O03.- Αυτόµατη αποβολή 
[Για τους 4ους χαρακτήρες συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας] 

Περιλαµβ.:   αυτόµατη αποβολή 

O04.- Προκλητή αποβολή 
[Για τους 4ους χαρακτήρες συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας] 

Περιλαµβ.:   διακοπή της κύησης: 

• νόµιµη 

• θεραπευτική 

θεραπευτική άµβλωση 

O05.- Άλλη αποβολή 
[Για τους 4ους χαρακτήρες συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας] 

O06.- Αποβολή µη καθορισµένη 
[Για τους 4ους χαρακτήρες συµβουλευτείτε την αρχή της ενότητας] 

Περιλαµβ.:   προκλητή αποβολή ΜΚΑ 

O07.- Ανεπιτυχής προσπάθεια προκλητής αποβολής 

Περιλαµβ.:  ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης αποβολής 

Εξαιρ.: ατελής αποβολή (O03-O06) 

O07.0 Αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από λοίµωξη των γεννητικών 

οργάνων και της πυέλου 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.0 

O07.1 Αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από όψιµη ή σοβαρή αιµορραγία 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.1 

O07.2 Αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από εµβολή 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.2 

O07.3 Αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, µε άλλες και µη καθορισµένες επιπλοκές 

Με επιπλοκές από τις ενότητες Ο08.3-Ο08.9 
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O07.4 Αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, χωρίς επιπλοκή 

Ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης διακοπής της κύησης ΜΚΑ 

O07.5 Άλλη και µη καθορισµένη αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από λοίµωξη 

των γεννητικών οργάνων και της πυέλου 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.0 

O07.6 Άλλη και µη καθορισµένη αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από όψιµη ή 

σοβαρή αιµορραγία 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.1 

O07.7 Άλλη και µη καθορισµένη αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, επιπλεγµένη από εµβολή 

Με επιπλοκές από την ενότητα Ο08.2 

O07.8 Άλλη και µη καθορισµένη αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, µε άλλες και µη 

καθορισµένες επιπλοκές 

Με επιπλοκές από τις ενότητες Ο08.3-Ο08.9 

O07.9 Άλλη και µη καθορισµένη αποτυχηµένη προκλητή αποβολή, χωρίς επιπλοκή 

Ανεπιτυχής προσπάθεια πρόκλησης αποβολής ΜΚΑ 

O08.- Επιπλοκές µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιµεύουν για κωδικοποίηση της νοσηρότητας. Για τη 

χρήση τους πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν  την 

κωδικοποίηση της νοσηρότητας και θνητότητας στον 2ο τόµο του ICD-10 (εγχειρίδιο 

οδηγιών) 

O08.0 Λοίµωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου µετά από αποβολή, 

εξωµήτριο και µύλη κύηση 

Ενδοµητρίτιδα 

Ωοθηκίτιδα 

Παραµητρίτιδα 

Πυελοπεριτονίτιδα µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

Σαλπιγγίτιδα 

Σαλπιγγο-ωοθηκίτιδα 

Σήψη 

Για την κωδικοποίηση της σηπτικής καταπληξίας χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2) 

Εξαιρ.: λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος (O08.8) 

σηπτική εµβολή (O08.2) 

O08.1 Όψιµη ή σοβαρή αιµορραγία µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Ανινωδογοναιµία 

Σύνδροµο κατανάλωσης ινωδογόνου µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

Ενδαγγειακή πήξη 

O08.2 Εµβολή µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Εµβολή 

• αµνιακού υγρού 

• αέρα 

• πνευµονική 

• από σάπωνες µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

• πυαιµική 

• σηπτική 

• θρόµβου αίµατος 

• ΜΚΑ 
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O08.3 Καταπληξία [shock] µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Κυκλοφορική καταπληξία µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

Μετεγχειρητική καταπληξία 

Εξαιρ.: σηπτική καταπληξία (R57.2) 

O08.4 Νεφρική ανεπάρκεια µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία) 

Ολιγουρία 

Νεφρική σωληναριακή νέκρωση    µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω ελαττωµένης  

αιµάτωσης νεφρών (σε καταπληξία) 

Ουραιµία 

O08.5 Μεταβολικές διαταραχές µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

∆ιαταραχή ηλεκτρολυτών µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

O08.6 Βλάβη των πυελικών οργάνων και ιστών µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

Ρήξη, διάτρηση, σύνθλιψη ή χηµικό έγκαυµα: 

• τραχήλου της µήτρας 

• εντέρου µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

• ουροδόχου κύστεως 

• πλατέος συνδέσµου µήτρας 

• περιουρηθρικών ιστών 

• µήτρας 

O08.7 Άλλα φλεβικά νοσήµατα µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση 

O08.8 Άλλες επιπλοκές µετά από αποβολή, εξωµήτριο και µύλη κύηση 

Λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

Καρδιακή ανακοπή 

O08.9 Επιπλοκή µετά από αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση, µη καθορισµένη 

Μη καθορισµένες επιπλοκές µετά από καταστάσεις της ενότητας Ο00-Ο07 

 

 

 

 
 

∆ιάρκεια [ηλικία] κύησης 
 

(O09-O09) 

O09.-!  ∆ιάρκεια [ηλικία] κύησης 

O09.0! Μικρότερη από 5 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

Μικρότερη από 35 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.1! 5 έως και 13 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

35-91 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.2! 14 έως και 19 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

92-133 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.3! 20 έως και 25 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

134 έως και 175 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.4! 26 έως και 33 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

176 έως και 231 ολοκληρωµένες ηµέρες 
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O09.5! 34 έως και 36 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

232 έως και 252 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.6! 37 έως και 41 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

253 έως και 287 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.7! Περισσότερες από 41 ολοκληρωµένες εβδοµάδες 

Περισσότερες από 287 ολοκληρωµένες ηµέρες 

O09.9! Μη καθορισµένη 

 

 

Οιδήµατα, πρωτεϊνουρία και υπέρταση στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

 

(O10-O16) 

O10.- Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Περιλαµβ.:  οι ακόλουθες καταστάσεις µε προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία 

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις µε πρωτοεµφανιζόµενη προεκλαµψία (O11) 

O10.0 Προϋπάρχουσα ιδιοπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I10 που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

O10.1 Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I11.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

O10.2 Προϋπάρχουσα υπερτασική νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I12.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

O10.3 Προϋπάρχουσα υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφρική νόσος που επιπλέκει την κύηση, 

τον τοκετό και τη λοχεία 

Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I13.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

O10.4 Προϋπάρχουσα δευτεροπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Οποιαδήποτε κατάσταση της ενότητας I15.- που αποτελεί λόγο παρακολούθησης και περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

O10.9 Μη καθορισµένη προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

O11 Προϋπάρχουσα χρόνια υπέρταση µε πρωτοεµφανιζόµενη προεκλαµψία που 

επιπλέκει κύηση, τοκετό και λοχεία 

Περιλαµβ.:  Πρωτοεµφανιζόµενη προεκλαµψία µε: 

• υπέρταση ΜΚΑ 

• προϋπάρχουσα υπέρταση 

Προεκλαµψία σε προϋπάρχουσα υπέρταση 

Οποιοδήποτε νόσηµα της ενότητας Ο10.- που επιπλέκεται µε προεκλαµψία 

O12.- Οίδηµα της κύησης και πρωτεϊνουρία [σχετιζόµενη µε την κύηση] χωρίς 

υπέρταση 
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O12.0     Οίδηµα της κύησης 

O12.1     Πρωτεϊνουρία της κύησης 

O12.2     Οίδηµα της κύησης µε πρωτεϊνουρία 

O13      Υπέρταση της κύησης [υπέρταση σχετιζόµενη µε κύηση] 

Περιλαµβ.:  υπέρταση σχετιζόµενη µε την κύηση ΜΚΑ 

O14.-   Προεκλαµψία 

Εξαιρ.: πρωτοεµφανιζόµενη προεκλαµψία σε προϋπάρχουσα υπέρταση (Ο11) 

O14.0     Ήπια έως µέτρια προεκλαµψία 

O14.1     Σοβαρή προεκλαµψία 

O14.2     Σύνδροµο HELLP 

Συνδυασµός αιµόλυσης, αύξησης ηπατικών ενζύµων και θροµβοπενίας 

O14.9     Προεκλαµψία, µη καθορισµένη 

O15.-    Εκλαµψία 

Περιλαµβ.: εκλαμψία µε υπέρταση σχετιζόµενη µε την κύηση ή προϋπάρχουσα 

σπασµοί που εµφανίζονται στις καταστάσεις των κατηγοριών O10-O14 και O16 

O15.0   Εκλαµψία στην κύηση 

O15.1   Εκλαµψία στον τοκετό 

O15.2     Εκλαµψία στη λοχεία 

O15.9     Εκλαµψία, µη καθορισµένη ως προς τη χρονική περίοδο 

Εκλαµψία ΜΚΑ 

O16      Μη καθορισµένη υπέρταση της µητέρας 
 

 

 

 

Άλλα νοσήµατα της µητέρας που σχετίζονται κυρίως µε την κύηση 

 

(O20-O29) 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί Ο24.- και Ο25 ισχύουν ακόµα και αν οι παρακάτω καταστάσεις παρατηρούνται στον τοκετό και 

την λοχεία. 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας σχετιζόµενη µε το έµβρυο, την αµνιακή κοιλότητα και τα πιθανά προβλήµατα 

του τοκετού (Ο30-Ο48) 

νοσήµατα της µητέρας που ταξινοµούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν κύηση, τοκετό ή λοχεία (Ο98-Ο99) 

O20.- Αιµορραγία στην αρχή της κύησης 

Εξαιρ.: Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόµατη ή προκλητή) (O00-O08) 

O20.0 Επαπειλούµενη αποβολή 

Αιµορραγία που σχετίζεται µε επαπειλούµενη αποβολή 

O20.8 Άλλη αιµορραγία στην αρχή της κύησης 

O20.9 Αιµορραγία στην αρχή της κύησης, µη καθορισµένη 

O21.- Υπερέµεση της κύησης 

O21.0 Ήπια υπερέµεση της κύησης 

Υπερέµεση της κύησης, ήπια ή µη καθορισµένη µε έναρξη πριν το τέλος της 20ης εβδοµάδας κύησης 
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O21.1 Υπερεµέση της κύησης µε µεταβολικές διαταραχές 

Υπερέµεση της κύησης, έναρξη πριν το τέλος της 20ης εβδοµάδας µε µεταβολικές διαταραχές, όπως πχ: 

• αφυδάτωση 

• υπογλυκαιµία 

• ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

O21.2 Όψιµη υπερέµεση της κύησης 

Υπερέµεση µε έναρξη µετά τη συµπλήρωση 20 εβδοµάδων κύησης 

O21.8 Άλλες περιπτώσεις εµέτων που επιπλέκουν την κύηση 

Έµετοι που οφείλονται σε νοσήµατα που ταξινοµούνται αλλού και επιπλέκουν την κύηση 

Για τον προσδιορισµό της αιτίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

O21.9 Έµετοι της κύησης, µη καθορισµένοι 

O22.- Νοσήµατα των φλεβών και αιµορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της κύησης 

Εξαιρ.: ακόλουθες καταστάσεις ως επιπλοκή: 

• αποβολής, έκτοπης ή µύλης κύησης (O00-O07, O08.7) 

• τοκετού και λοχείας (O87.-) 

πνευµονική εµβολή ως µαιευτική επιπλοκή (O88.-) 

O22.0 Κιρσοί κάτω άκρων στην κύηση 

Κιρσοί ΜΚΑ στην κύηση 

O22.1 Κιρσοί των γεννητικών οργάνων στην κύηση 

Κιρσοί περινέου, αιδοίου και κόλπου στην κύηση 

O22.2 Επιπολής θροµβοφλεβίτιδα στην κύηση 

Θροµβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων στην κύηση 

O22.3 Εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση στην κύηση 

Θρόµβωση των φλεβών της πυέλου, πριν τον τοκετό 

Θρόµβωση των εν τω βάθει φλεβών, πριν τον τοκετό 

O22.4 Αιµορροϊδοπάθεια στην κύηση 

O22.5 Θρόµβωση των εγκεφαλικών φλεβών στην κύηση 

Θρόµβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου στην κύηση 

O22.8 Άλλα φλεβικά νοσήµατα ως επιπλοκή της κύησης 

O22.9 Φλεβικό νόσηµα ως επιπλοκή της κύησης, µη καθορισµένο 

Σχετιζόµενη µε την κύηση: 

• φλεβίτιδα ΜΚΑ 

• φλεβική νόσος ΜΚΑ 

• θρόµβωση ΜΚΑ 

O23.- Λοιµώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση 

Εξαιρ.: σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα,  

                     µη καθορισµένα   (Ο98.3) 

γονόρροια (Ο98.2)                                                            που επιπλέκουν εγκυμοσύνη, 

λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη                       τοκετό και λοχεία 

σεξουαλική επαφή, μη καθορισμένα (Ο98.3)                  

σύφιλη (Ο98.1)                                                                 

φυµατίωση του ουρογεννητικού συστήµατος (Ο98.0) 

O23.0 Λοιµώξεις των νεφρών στην κύηση 

O23.1 Λοιµώξεις της ουροδόχου κύστης στην κύηση 

O23.2 Λοιµώξεις της ουρήθρας στην κύηση 

O23.3 Λοιµώξεις άλλων τµηµάτων της ουροποιητικής οδού στην κύηση 

O23.4 Μη καθορισµένη λοίµωξη της ουροποιητικής οδού στην κύηση 
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O23.5 Λοιµώξεις της γεννητικής οδού στην κύηση 

O23.9 Άλλη και µη καθορισµένη λοίµωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση 

Λοίµωξη της ουρογεννητικής οδού στην κύηση ΜΚΑ 

O24.- Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση 

Περιλαµβ.:   στον τοκετό και τη λοχεία 

O24.0 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλινοεξαρτώµενος [τύπου Ι] 

O24.1 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, µη ινσουλινοεξαρτώµενος [τύπου ΙΙ] 

O24.2 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται µε διαταραχές της θρέψης 

[υποσιτισµός] 

O24.3 Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, µη καθορισµένος 

O24.4 Σακχαρώδης διαβήτης που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης 

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης ΜΚΑ 

O24.9 Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση, µη καθορισµένος 

O25 Υποσιτισµός ή διαταραχές θρέψης στην κύηση 

Περιλαµβ.:  υποσιτισµός ή διαταραχές θρέψης στον τοκετό και τη λοχεία 

O26.- Περίθαλψη της µητέρας για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως µε 

την κύηση 

O26.0 Υπερβολική αύξηση βάρους κατά την κύηση 

Εξαιρ.: οίδηµα της κύησης (O12.0, O12.2) 

O26.1 Μικρή αύξηση βάρους κατά την κύηση 

O26.2 Περίθαλψη της εγκύου µε ιστορικό καθ' έξιν αποβολών 

Εξαιρ.: ιστορικό καθ' έξιν αποβολών: 

• µε πρόσφατη αποβολή (O03-O06) 

• χωρίς παρούσα κύηση (N96) 

O26.3 Κύηση µε παραµονή ενδοµήτριας συσκευής αντισύλληψης 

O26.4 Έρπης της κύησης 

O26.5 Σύνδροµο υπότασης της µητέρας 

Σύνδροµο κάτω κοίλης φλέβας 

O26.6 ∆ιαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

(ενδοηπατική) χολόσταση κύησης 

Χολόσταση κύησης 

Εξαιρ.: ηπατονεφρικό σύνδροµο µετά τον τοκετό (O90.4) 

O26.7 Υπεξάρθρηµα της (ηβικής) σύµφυσης στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Εξαιρ.: τραυµατική διάσταση της (ηβικής) σύµφυσης κατά την διάρκεια του τοκετού (O71.6) 

O26.8- Άλλες καθορισµένες καταστάσεις που σχετίζονται µε την κύηση 

   O26.81 Νεφρική νόσος που σχετίζεται µε την κύηση 

   O26.82 Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα κατά την κύηση 

   O26.83 Περιφερική νευρίτιδα κατά την κύηση 

Νευραλγία 

   O26.88 Άλλες καθορισµένες καταστάσεις που σχετίζονται µε την κύηση 

Εξάντληση και κόπωση 

O26.9 Κατάσταση που σχετίζεται µε την κύηση, µη καθορισµένη 
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O28.- Παθολογικά ευρήµατα σε προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

Εξαιρ.: διαγνωστικά ευρήµατα που ταξινοµούνται αλλού - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

περίθαλψη της µητέρας που σχετίζεται µε το έµβρυο, την αµνιακή κοιλότητα και τα 

πιθανά προβλήµατα του τοκετού (O30-O48) 

O28.0 Παθολογικό αιµατολογικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.1 Παθολογικό βιοχηµικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.2 Παθολογικό κυτταρολογικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.3 Παθολογικό υπερηχογραφικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.4 Παθολογικό ακτινολογικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.5 Παθολογικό χρωµατοσωµικό και γενετικό εύρηµα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της 

µητέρας 

O28.8 Άλλα παθολογικά ευρήµατα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας 

O28.9 Παθολογικό εύρηµα σε προγεννητικό έλεγχο της µητέρας, µη καθορισµένο 

O29.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 

Περιλαµβ.:  επιπλοκές της µητέρας που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής αναισθησίας, 

αναλγητικών ή άλλων κατευναστικών µέσων κατά τη διάρκεια της κύησης 

Εξαιρ.: επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια: 

• αποβολής, έκτοπης ή µύλης κύησης (O00-O08) 

• ωδίνων και τοκετού (O74.-) 

• λοχείας (O89.-) 

O29.0 Αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 

Πνευµονία από εισρόφηση 

Εισρόφηση: 

γαστρικού περιεχοµένου  που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της 

κύησης 

εκκρίσεων ΜΚΑ 

Σύνδροµο Mendelson 

Πνευµοθώρακας 

O29.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 

Καρδιακή: 

• ανακοπή  που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της 

κύησης 

• κάµψη 

O29.2 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήµατος εξαιτίας αναισθησίας κατά τη 

διάρκεια της κύησης 

Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης 

O29.3 Τοξική αντίδραση προς την τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης 

O29.4 Κεφαλαλγία προκαλούµενη από ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία κατά τη 

διάρκεια της κύησης 

O29.5 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας ή επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της 

κύησης 

O29.6 Αποτυχηµένη ή δύσκολη διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της κύησης 

O29.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 

O29.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης, µη καθορισµένη 
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Περίθαλψη της µητέρας σχετιζόµενη µε το έµβρυο, την αµνιακή κοιλότητα 

και τα πιθανά προβλήµατα του τοκετού 

 

(O30-O48) 

O30.- Πολύδυµη κύηση 

Εξαιρ.: ειδικές επιπλοκές πολύδυµης κύησης (O31.-) 

O30.0 ∆ίδυµη κύηση 

O30.1 Τρίδυµη κύηση 

O30.2 Τετράδυµη κύηση 

O30.8 Άλλη πολύδυµη κύηση 

O30.9 Πολύδυµη κύηση, µη καθορισµένη 

Πολύδυµη κύηση ΜΚΑ 

O31.- Ειδικές επιπλοκές πολύδυµης κύησης 

Εξαιρ.: σιαµαία δίδυµα που προκαλούν δυσαναλογία πυέλου-εµβρύου (O33.7) 

περιπτώσεις δυστοκίας (O64-O66) 

ανώµαλη προβολή ή θέση ενός ή περισσότερων εµβρύων (O32.5) 

παρατεταµένος τοκετός του δεύτερου δίδυµου, τριδύµου κτλ. (O63.2) 

O31.0 Ενδοµήτρια απορρόφηση εµβρύου [papyraceus fetus] 

Ενδοµήτρια συµπίεση εµβρύου [compressus fetus] 

O31.1 Συνέχιση της κύησης µετά την αποβολή ενός ή περισσότερων εµβρύων 

O31.2 Συνέχιση της κύησης µετά τον ενδοµήτριο θάνατο ενός ή περισσότερων εµβρύων 

O31.8 Άλλες επιπλοκές ειδικές της πολύδυµης κύησης 

O32.- Περίθαλψη της µητέρας λόγω επιβεβαιωµένης ή πιθανής ανώµαλης 

προβολής και σχήµατος του εµβρύου 
Περιλαµβ.:  οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη µαιευτική  

  φροντίδα της µητέρας, ή ως αιτία για καισαρική τοµή πριν την έναρξη του τοκετού 

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασµό µε δυστοκία (O64.-) 

O32.0 Περίθαλψη της µητέρας λόγω ασταθούς προβολής του εµβρύου 

O32.1 Περίθαλψη της µητέρας λόγω ισχιακής προβολής του εµβρύου 

O32.2 Περίθαλψη της µητέρας λόγω εγκάρσιας και λοξής προβολής του εµβρύου 

Εγκάρσια προβολή 

Λοξή προβολή 

O32.3 Περίθαλψη της µητέρας λόγω προσωπικής, µετωπικής και πωγωνικής προβολής 

του εµβρύου 

O32.4 Περίθαλψη της µητέρας λόγω υψηλής θέσης της κεφαλής του εµβρύου 

Αδυναµία εµπέδωσης εµβρύου 

O32.5 Περίθαλψη της µητέρας λόγω πολύδυµης κύησης µε ανώµαλη προβολή ή θέση 

ενός ή περισσότερων εµβρύων 

O32.6 Περίθαλψη της µητέρας λόγω µικτών προβολών και ανώµαλων σχηµάτων 

O32.8 Περίθαλψη της µητέρας λόγω άλλων ανώµαλων προβολών και σχηµάτων 

O32.9 Περίθαλψη της µητέρας λόγω ανώµαλων προβολών και σχηµάτων, µη καθορισµένων 
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O33.- Περίθαλψη της µητέρας για επιβεβαιωµένη ή πιθανή δυσαναλογία 

εµβρύου-πυέλου 

Περιλαµβ.:  οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη φροντίδα της 

µητέρας, ή ως αιτία για καισαρική τοµή πριν την έναρξη του τοκετού 

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασµό µε δυστοκία (O65-Ο66) 

O33.0 Περίθαλψη της µητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας ανατοµικών ανωµαλιών των 

οστών της πυέλου της 

Ανατοµική ανωµαλία της πυέλου ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία εµβρύου-πυέλου 

O33.1 Περίθαλψη της µητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας στενής πυέλου 

Στενή πύελος ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία 

O33.2 Περίθαλψη της µητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας στένωσης της εισόδου της πυέλου 

Στένωση της εισόδου της πυέλου που προκαλεί δυσαναλογία 

O33.3 Περίθαλψη της µητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εξόδου της πυέλου 

Στένωση της εξόδου της πυέλου που προκαλεί δυσαναλογία εµβρύου-πυέλου 

Στένωση της µεσότητας της πυέλου 

O33.4 Περίθαλψη της µητέρας για µικτή δυσαναλογία µητρικής και εµβρυϊκής αιτιολογίας 

O33.5 Περίθαλψη της µητέρας λόγω δυσαναλογίας εξαιτίας υπερβολικά µεγάλου 

[µακροσωµίας] εµβρύου 

Εµβρυϊκή δυσαναλογία ΜΚΑ 

∆υσαναλογία εµβρυϊκής αιτιολογίας µε φυσιολογικό σχήµα εµβρύου 

O33.6 Περίθαλψη της µητέρας για δυσαναλογία από υδροκέφαλο έµβρυο 

O33.7 Περίθαλψη της µητέρας για δυσαναλογία από άλλες εµβρυϊκές δυσµορφίες 

Σιαµαία [συζευγµένα] δίδυµα  

Εµβρυϊκός(ή)(ό): 

• ασκίτης 

• ύδρωπας                                                                       ως αίτιο δυσαναλογίας εµβρύου-πυέλου 

• µηνιγγοµυελοκήλη 

• τεράτωµα της ιερής χώρας 

• όγκος 

O33.8 Περίθαλψη της µητέρας για δυσαναλογίας από άλλα αίτια 

O33.9 Περίθαλψη της µητέρας για δυσαναλογία, µη καθορισµένη 

Εµβρυοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ 

Κεφαλοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ 

O34.- Περίθαλψη της µητέρας για επιβεβαιωµένη ή πιθανή ανωµαλία των 

πυελικών οργάνων 

Περιλαµβ.:   οι ακόλουθες καταστάσεις ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη φροντίδα 

της µητέρας, ή ως αιτία για καισαρική τοµή πριν την έναρξη του τοκετού 

Εξαιρ.: οι ακόλουθες καταστάσεις σε συνδυασµό µε δυστοκία (O65.5) 

O34.0 Περίθαλψη της µητέρας για συγγενή ανωµαλία της µήτρας 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• δίκερη µήτρα 

• διπλή µήτρα 

O34.1 Περίθαλψη της µητέρας για όγκο του σώµατος της µήτρας 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• λειοµύωµα [ινοµύωµα] µήτρας 

• πολύποδα σώµατος της µήτρας 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας για όγκο του τραχήλου της µήτρας (O34.4) 
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O34.2 Περίθαλψη της µητέρας για ουλή της µήτρας από προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση 

Περίθαλψη της µητέρας για ουλή της µήτρας από προηγηθείσα καισαρική τοµή 

Εξαιρ.: κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός µετά από προηγηθείσα καισαρική τοµή ΜΚΑ (O75.7) 

O34.3- Περίθαλψη της µητέρας για ανεπάρκεια τραχήλου (έσω τραχηλικού στοµίου) µήτρας 

Κάθε κατάσταση µε πρώιµη µείωση µήκους ή διαστολή τραχήλου κατά την διάρκεια της κύησης, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ωδίνων ή άλλων αιτιολογικών παραγόντων 

Περίθαλψη της µητέρας σε: 

• περίδεση τραχήλου (κατά Mc Donald) µε ή χωρίς αναφερόµενη ανεπάρκεια τραχήλου µήτρας 

• περίδεση κατά Shirodkar 

O34.30 Περίθαλψη της µητέρας σε τραχηλική ανεπάρκεια µε µήκος τραχήλου µήτρας κάτω από 10mm 

(επιβεβαιωµένο µε ενδοκολπικό υπέρηχο) ή χοανοειδή διαµόρφωση τραχήλου 

O34.31 Περίθαλψη της µητέρας σε περίπτωση πρόπτωσης µήτρας 

O34.38 Περίθαλψη της µητέρας σε άλλη τραχηλική ανεπάρκεια 

O34.39 Περίθαλψη της µητέρας σε τραχηλική ανεπάρκεια µη καθορισµένη 

O34.4 Περίθαλψη της µητέρας για άλλες ανωµαλίες του τραχήλου της µήτρας 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• πολύποδα του τραχήλου µήτρας 

• ρίκνωση ή στένωση του τραχήλου µήτρας 

• όγκο του τραχήλου µήτρας 

• προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στον τράχηλο της µήτρας 

O34.5 Περίθαλψη της µητέρας για άλλες ανωµαλίες της κυοφορούσας µήτρας 

Περίθαλψη της εγκύου για: της κυοφορούσας µήτρας 

• περίσφιξη 

• πρόπτωση 

• οπίσθα κλίση 

O34.6 Περίθαλψη της µητέρας για διαταραχές (ή διαµαρτίες) του κόλπου 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• στένωση του κόλπου (επίκτητη) (συγγενής) 

• ρίκνωση του κόλπου 

• όγκο του κόλπου 

• διάφραγµα του κόλπου 

• προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στον κόλπο 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας για κολπικούς κιρσούς κατά την κύηση (Ο22.1) 

O34.7 Περίθαλψη της µητέρας για διαταραχή (ή διαµαρτία) του αιδοίου και του περινέου 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• ίνωση περινέου 

• ρίκνωση περινέου 

• όγκο αιδίου 

• προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στο περίνεο και τον κόλπο 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας για κιρσούς περινέου και κόλπου κατά την κύηση (Ο22.1) 

O34.8 Περίθαλψη της µητέρας για άλλες διαταραχές των πυελικών οργάνων 

Περίθαλψη της µητέρας για: 

• προηγηθείσα πλαστική πυελικού εδάφους 

• κρεµάµενη κοιλιά 

• ορθοκήλη 

• ρίκνωση πυελικού εδάφους 

• κυστεοκήλη 

O34.9 Περίθαλψη της µητέρας για διαταραχή των πυελικών οργάνων, µη καθορισµένη 
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O35.- Περίθαλψη της µητέρας για επιβεβαιωµένη ή πιθανή διαµαρτία διάπλασης 

ή άλλη παθολογία του εµβρύου 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις του εµβρύου ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη µαιευτική 

φροντίδα της µητέρας ή ως αιτία διακοπής της κύησης 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας για επιβεβαιωµένη ή πιθανή δυσαναλογία εµβρύου λεκάνης (Ο33.-) 

O35.0 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) διαµαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος του εµβρύου 

Περίθαλψη της µητέρας σε (υποψία): 

• ανεγκεφαλία(ς) εµβρύου 

• δισχιδή(ούς) ράχη(ς) 

Εξαιρ.: χρωµοσωµική ανωµαλία του εµβρύου (O35.1) 

O35.1 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) χρωµοσωµικής ανωµαλίας εµβρύου 

O35.2 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) κληρονοµικού νοσήµατος εµβρύου 

Εξαιρ.: χρωµοσωµική ανωµαλία του εµβρύου (O35.1) 

O35.3 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) εµβρυϊκής παθολογίας από ιογενή νοσήµατα 

της µητέρας 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) συγγενούς λοίµωξης: 

• ερυθρά 

• κυτταροµεγαλοϊό 

O35.4 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από αλκοόλ 

O35.5 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από φαρµακευτικές 

ουσίες ή ναρκωτικά 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από εξάρτηση (της µητέρας) από 

φαρµακευτικές ουσίες ή ναρκωτικά 

Εξαιρ.: εµβρυϊκή δυσπραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που οφείλεται στη χορήγηση φαρµάκων (O68.-) 

O35.6 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από ακτινοβολία 

O35.7 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από άλλες ιατρικές 

παρεµβάσεις 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) βλάβης του εµβρύου από: 

• αµνιοκέντηση 

• λήψη βιοψίας 

• αιµατολογική διερεύνηση 

• ενδοµήτρια χειρουργική επέµβαση 

• ενδοµήτρια συσκευή αντισύλληψης 

O35.8 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) άλλης διαµαρτίας διάπλασης ή παθολογίας 

του εµβρύου 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) παθολογίας του εµβρύου από µητρική: 

• λιστερίωση 

• τοξοπλάσµωση 

O35.9 Περίθαλψη της µητέρας λόγω (υποψίας) διαµαρτίας διάπλασης ή παθολογίας του 

εµβρύου µη καθορισµένης 

O36.- Περίθαλψη της µητέρας λόγω άλλων επιβεβαιωµένων ή πιθανών επιπλοκών 

του εµβρύου 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις του εµβρύου ως αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή άλλη µαιευτική 

φροντίδα της µητέρας ή ως αιτία διακοπής της κύησης 

Εξαιρ.: σύνδροµα πλακουντιακής µετάγγισης (Ο43.0) 

ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται από εµβρυϊκή δυσχέρεια (Ο68.-) 

O36.0 Περίθαλψη της µητέρας λόγω Rh ισοανοσοποίησης 

Αντι-D [Rh] αντισώµατα 

Ασυµβατότητα Rh (µε εµβρυϊκό ύδρωπα) 
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O36.1 Περίθαλψη της µητέρας λόγω άλλης ισοανοσοποίησης 

ΑΒΟ ισοανοσοποίηση 

Ισοανοσοποίηση ΜΚΑ (µε εµβρυϊκό ύδρωπα) 

O36.2 Περίθαλψη της µητέρας λόγω εµβρυϊκού ύδρωπα 

Εµβρυϊκός ύδρωπας: 

• µη σχετιζόµενος µε ισοανοσοποίηση 

• ΜΚΑ 

O36.3 Περίθαλψη της µητέρας σε ενδείξεις εµβρυϊκής υποξίας 

O36.4 Περίθαλψη της µητέρας λόγω ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου 

Εξαιρ.: παλίνδροµη κύηση (O02.1) 

O36.5 Περίθαλψη της µητέρας λόγω ενδοµήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης του εµβρύου 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω επιβεβαιωµένης ή πιθανής εµβρυϊκής καθυστέρησης εξαιτίας: 

• πλακουντιακής ανεπάρκειας 

• µικρού νεογνού για την ηλικία κύησης [small for dates] 

• λιποβαρούς νεογνού [light for dates] 

O36.6 Περίθαλψη της µητέρας λόγω υπερβολικά µεγάλου εµβρύου 

Περίθαλψη της µητέρας λόγω επιβεβαιωµένης ή πιθανής εµβρυϊκής µακροσωµίας [νεογνό µεγάλο για την 

ηλικία κύησης, LGA, Large for Gestational Age] 

O36.7 Περίθαλψη της µητέρας λόγω βιώσιµου εµβρύου σε κοιλιακή κύηση 

O36.8 Περίθαλψη της µητέρας λόγω άλλων καθορισµένων επιπλοκών του εµβρύου 

O36.9 Περίθαλψη της µητέρας λόγω επιπλοκών του εµβρύου, µη καθορισµένων 

O40 Πολυυδράµνιο 
Περιλαµβ.:  υδράµνιο 

O41.- Άλλες διαταραχές του αµνιακού υγρού και των εµβρυϊκών υµένων 

Εξαιρ.: πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων (O42.-) 

O41.0 Ολιγάµνιο 

Ολιγάµνιο χωρίς αναφερόµενη ρήξη εµβρυϊκών υµένων 

O41.1 Λοίµωξη του αµνιακού σάκου και των εµβρυϊκών υµένων 

Αµνιονίτιδα 

Χοριοαµνιονίτιδα 

Φλεγµονή των εµβρυϊκών υµένων 

Πλακουντίτιδα 

O41.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές του αµνιακού υγρού και των εµβρυϊκών υµένων 

O41.9 ∆ιαταραχή του αµνιακού υγρού και των εµβρυϊκών υµένων, µη καθορισµένη 

O42.- Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων 

O42.0 Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, έναρξη τοκετού µέσα σε 24 ώρες 

O42.1- Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, έναρξη τοκετού µετά από 24 ώρες 

Εξαιρ.: µε καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπευτικής αγωγής (O42.2) 

   O42.11 Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, έναρξη του τοκετού µετά από 1 έως 7 ηµέρες 

O42.12 Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, έναρξη του τοκετού µετά από 7 ηµέρες 

O42.2 Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, καθυστέρηση του τοκετού λόγω 

θεραπευτικής αγωγής 

O42.9 Πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων, µη καθορισµένη 
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O43.- ∆ιαταραχές του πλακούντα 

Εξαιρ.: περίθαλψη   της   µητέρας   λόγω   ενδοµήτριας   καθυστέρησης   της   ανάπτυξης ως  αποτέλεσµα 

πλακουντιακής ανεπάρκειας (Ο36.5) 

προδροµικός πλακούντας (Ο44.-) 

πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae] (Ο45.-) 

O43.0 Σύνδροµα πλακουντιακής µετάγγισης 

Μετάγγιση: 

• εµβρυοεµβρυϊκή 

• εµβρυοµητρική 

• µητροεµβρυϊκή 

O43.1 Ανωµαλίες κατά την ανάπτυξη του πλακούντα 

Ανώµαλος πλακούντας ΜΚΑ 

Περιχαρακωµένος πλακούντας 

O43.2- Παθολογική κατακράτηση πλακούντα 

Για τον προσδιορισµό των ακόλουθων νοσολογικών οντοτήτων, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό: 

• αιµορραγία µετά τον τοκετό (Ο72.0) 

• κατακράτηση πλακούντα και εµβρυϊκών υµένων, χωρίς αιµορραγία (Ο73.0) 

   O43.20 Στιφρός πλακούντας [placenta accreta] 

Συµφυτικός πλακούντας [placenta adhaerens] 

O43.21 ∆ιεισδυτικός πλακούντας [placenta increta] ή πλακούντας που διαπερνάει πλήρως το 

πάχος του ενδοµητρίου [placenta percreta] 

O43.8 Άλλες διαταραχές του πλακούντα 

Έµφρακτο του πλακούντα 

∆υσλειτουργία του πλακούντα 

O43.9 ∆ιαταραχή του πλακούντα, µη καθορισµένη 

O44.- Προδροµικός πλακούντας 

Σηµειώσεις: ως ενεργή χαρακτηρίζεται η αιµορραγία εντός των τελευταίων 24 ωρών 

O44.0- Προδροµικός πλακούντας και χαµηλή πρόσφυση πλακούντα χωρίς (ενεργό) 

αιµορραγία 

Προδροµικός πλακούντας και χαµηλή πρόσφυση πλακούντα ΜΚΑ 

O44.00 Χαµηλή πρόσφυση πλακούντα χωρίς (ενεργό) αιµορραγία 

O44.01 Προδροµικός πλακούντας  χωρίς (ενεργό) αιµορραγία 

O44.1- Προδροµικός πλακούντας και χαµηλή πρόσφυση πλακούντα µε (ενεργό) αιµορραγία 

Εξαιρ.: ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται µε αιµορραγία από τα πρόδροµα αγγεία (O69.4) 

   O44.10 Xαµηλή πρόσφυση πλακούντα µε (ενεργό) αιµορραγία 

O44.11 Προδροµικός πλακούντας µε (ενεργό) αιµορραγία 

O45.- Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae] 

O45.0 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα σε διαταραχή της πήξης 

Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα µε (υπερβολική) αιµορραγία που σχετίζεται µε: 

• ανινωδογοναιµία 

• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

• υπερινωδόλυση 

• υποϊνωδογοναιµία 

O45.8 Άλλη πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα 

O45.9 Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, µη καθορισµένη 

Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα ΜΚΑ 
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O46.-   Αιµορραγία πριν τον τοκετό, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: αιµορραγία στην αρχή της κύησης (O20.-) 

αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που δεν ταξινοµείται αλλού (O67.-) 

προδροµικός πλακούντας (O44.-) 

πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-) 

O46.0     Αιµορραγία πριν τον τοκετό σε διαταραχή της πήξης 

(Υπέρµετρη) αιµορραγία πριν τον τοκετό που σχετίζεται µε: 

• ανινωδογοναιµία 

• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

• υπερινωδόλυση 

• υποϊνωδογοναιµία 

O46.8     Άλλη αιµορραγία πριν τον τοκετό 

O46.9     Αιµορραγία πριν τον τοκετό, µη καθορισµένη 

O47.-   Ψευδής έναρξη τοκετού 

O47.0    Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συµπλήρωση 37 εβδοµάδων κύησης 

O47.1    Ψευδής έναρξη τοκετού µετά τη συµπλήρωση 37 εβδοµάδων κύησης 

O47.9     Ψευδής έναρξη τοκετού, µη καθορισµένη 

O48      Παράταση της κύησης 

Περιλαµβ.:  µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία τοκετού 
 

 

 

Επιπλοκές ωδίνων και τοκετού 
 

(O60-O75) 

O60.- Πρόωρες ωδίνες και τοκετός 
Έναρξη (αυτόµατη) του τοκετού πριν την συµπλήρωση 37 εβδοµάδων κύησης 

O60.0 Πρόωρες ωδίνες χωρίς τοκετό 

Πρόωρες ωδίνες: 

• προκλητές 

• αυτόµατες 

O60.1 Πρόωρες (αυτόµατες) ωδίνες µε πρόωρο τοκετό 

Πρόωρες (αυτόµατες) ωδίνες µε πρόωρο τοκετό µε καισαρική τοµή 

Πρόωρες ωδίνες µε τοκετό ΜΚΑ 

O60.2 Πρόωρες ωδίνες µε τελειόµηνο τοκετό 

πρόωρες αυτόµατες ωδίνες µε τελειόµηνο τοκετό µε καισαρική τοµή 

O60.3 Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόµατες ωδίνες 

Πρόωρος τοκετός µε: 

• πρόκληση 

• καισαρική τοµή χωρίς αυτόµατες ωδίνες 

O61.- Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 

O61.0 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού µε φαρµακευτική µέθοδο 

Ανεπιτυχής πρόκληση (τοκετού) µε: 

• ωκυτοκίνη 

• προσταγλανδίνες 
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O61.1 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού µε χειρουργικές ή µηχανικές µεθόδους 

Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού µε: 

• µηχανικές µεθόδους 

• χειρουργικές µεθόδους 

O61.8 Άλλη ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 

O61.9 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού, µη καθορισµένη 

O62.- Ανώµαλες ωδίνες 

O62.0 Πρωτοπαθής αδράνεια µήτρας 

Αποτυχία διαστολής του τραχήλου 

Πρωτοπαθής υποτονική δυσλειτουργία της µήτρας 

Αδυναµία ωδινών κατά το στάδιο της διαστολής 

O62.1 ∆ευτεροπαθής αδράνεια της µήτρας 

∆ευτεροπαθής υποτονική δυσλειτουργία της µήτρας 

∆ιακοπή των ωδίνων που έχουν ήδη εγκατασταθεί 

O62.2 Άλλη αδράνεια της µήτρας 

Ανεπαρκείς συστολές 

Υποτονική δυσλειτουργία της µήτρας ΜΚΑ 

Σποραδικές ωδίνες 

Ακανόνιστες  ωδίνες 

Ατονία της µήτρας 

Αδράνεια της µήτρας ΜΚΑ 

O62.3 Οξύς τοκετός [precipitate labor] 

O62.4 Υπερτονικές, ασυντόνιστες και παρατεταµένες συσπάσεις µήτρας 

Ασύντακτες συσπάσεις 

Υπερτονική δυσλειτουργία της µήτρας 

∆υστοκία λόγω δακτυλιοειδών συσπάσεων (της µήτρας) 

Σύσπαση δίκην κλεψύδρας της µήτρας 

Τετανικές συσπάσεις µήτρας 

Ασυγχρόνιστες συσπάσεις 

∆υστοκία της µήτρας ΜΚΑ 

Εξαιρ.: δυστοκία (εµβρυϊκής αιτιολογίας) (µητρικής αιτιολογίας) ΜΚΑ (O66.9) 

O62.8 Άλλες διαταραχές των ωδινών τοκετού 

O62.9 ∆ιαταραχή των ωδινών τοκετού, µη καθορισµένη 

O63.- Παρατεταµένος τοκετός 

Εξαιρ.: παρατεταµένος τοκετός µετά από: 

• τεχνητή ρήξη των εµβρυϊκών υµένων (Ο75.5) 

• αυτόµατη ή µη καθορισµένη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων (Ο75.6) 

O63.0 Παράταση του πρώτου σταδίου (της διαστολής) (του τοκετού) 

O63.1 Παράταση του δεύτερου σταδίου (της εξώθησης) (του τοκετού) 

O63.2 Παρατεταµένος τοκετός του δεύτερου διδύµου, τριδύµου κτλ. 

O63.9 Παρατεταµένος τοκετός, µη καθορισµένος 

Παρατεταµένος τοκετός ΜΚΑ 

O64.- ∆υστοκία που οφείλεται σε ανώµαλη θέση, σχήµα και προβολή του εµβρύου 
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O64.0     ∆υστοκία που οφείλεται σε ατελή στροφή της κεφαλής του εµβρύου 

∆υστοκία που οφείλεται σε παραµονή (της κεφαλής του εµβρύου) (ανώµαλη προβολή): 

• οπίσθια θέση ινιακής προβολής 

• ινιολαγόνια 

• ινιοϊερή 

• εγκάρσια ινιακή 

Εγκάρσια θέση 

O64.1     ∆υστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή 

O64.2     ∆υστοκία που οφείλεται σε προσωπική προβολή 

∆υστοκία που οφείλεται σε πωγωνική προβολή 

O64.3     ∆υστοκία που οφείλεται σε µετωπική προβολή 

O64.4     ∆υστοκία που οφείλεται σε εγκάρσιο, λοξό σχήµα 

Πρόπτωση άνω άκρου και προβολή του στον κόλπο 

Εξαιρ.: ενσφηνωµένοι ώµοι (O66.0) 

δυστοκία των ώµων (O66.0) 

O64.5     ∆υστοκία που οφείλεται σε µικτή προβολή 

O64.8     ∆υστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώµαλη θέση, σχήµα και προβολή του εµβρύου 

O64.9    ∆υστοκία από ανώµαλη θέση και προβολή του εµβρύου, µη καθορισµένη 

O65.-  ∆υστοκία που οφείλεται σε ανωµαλία της πυέλου της µητέρας 

O65.0     ∆υστοκία που οφείλεται σε δυσαναλογία της πυέλου 

O65.1     ∆υστοκία που οφείλεται σε στενή πύελο 

O65.2     ∆υστοκία που οφείλεται σε στένωση της εισόδου της πυέλου 

O65.3 ∆υστοκία που οφείλεται σε στένωση της εξόδου της πυέλου και της µεσότητας της 

πυέλου 

O65.4     ∆υστοκία που οφείλεται σε δυσαναλογία εµβρύου-πυέλου, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: δυστοκία που οφείλεται σε ανωµαλία του εµβρύου (O66.2-O66.3) 

O65.5     ∆υστοκία που οφείλεται σε ανωµαλία των πυελικών οργάνων της µητέρας 

∆υστοκία που οφείλεται σε καταστάσεις της ενότητας O34.- 

O65.8     ∆υστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωµαλίες της πυέλου της µητέρας 

O65.9     ∆υστοκία που οφείλεται σε ανωµαλία της πυέλου της µητέρας, µη καθορισµένη 

O66.-   Άλλες δυστοκίες 

O66.0     ∆υστοκία των ώµων 

Ενσφηνωµένοι ώµοι 

O66.1     ∆υστοκία που οφείλεται σε ανώµαλες προβολές και σχήµατα διδύµων 

O66.2     ∆υστοκία που οφείλεται σε ασυνήθιστα µεγάλο έµβρυο 

O66.3     ∆υστοκία που οφείλεται σε άλλες διαταραχές του εµβρύου 

∆υστοκία που οφείλεται σε: 

• σιαµαία δίδυµα 

• εµβρυϊκό(η): 

- ασκίτη 

- ύδρωπα 

- µυελοµηνιγγοκήλη 

- τεράτωµα της ιερής χώρας 

- όγκο 

- υδροκεφαλία 

O66.4     Ανεπιτυχής προσπάθεια ολοκλήρωσης τοκετού, µη καθορισµένη 

Ανεπιτυχής προσπάθεια ολοκλήρωσης τοκετού µε επακόλουθη εκτέλεση καισαρικής τοµής 
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O66.5 Ανεπιτυχής εφαρµογή σικυουλκίας ή εµβρυουλκίας, µη καθορισµένη 

Ανεπιτυχής εφαρµογή σικυουλκίας ή εµβρυουλκίας µε επακόλουθο τοκετό µε εµβρυουλκία ή καισαρική τοµή 

O66.8 Άλλη καθορισµένη µορφή δυστοκίας 

O66.9 ∆υστοκία, µη καθορισµένη 

∆υστοκία: 

• εµβρυϊκής αιτιολογίας ΜΚΑ 

• µητρικής αιτιολογίας ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

O67.- Ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται µε αιµορραγία κατά τη διάρκειά του, 

που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: προδροµικός πλακούντας (O44.-) 

αιµορραγία µετά τον τοκετό (O72.-) 

αιµορραγία πριν τον τοκετό ΜΤΑ (O46.-) 

πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-) 

O67.0 Αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού σε διαταραχή της πήξης 

Αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται µε: 

• ανινωδογοναιµία 

• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

• υπερινωδόλυση 

• υποϊνωδογοναιµία 

O67.8 Άλλη αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Υπερβολική αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού 

O67.9 Αιµορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού, µη καθορισµένη 

O68.- Ωδίνες και τοκετός που επιπλέκεται από εµβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress] 

Περιλαµβ.: εµβρυϊκή δυσχέρεια σε ωδίνες και τοκετό που οφείλεται σε χορήγηση φαρµακευτικών ουσιών 

O68.0 Τοκετός που επιπλέκεται από ανωµαλία του εµβρυϊκού καρδιακού ρυθµού 

Εµβρυϊκή: 

• βραδυκαρδία 

• ταχυκαρδία 

• ανωµαλία µεταβολών καρδιακής συχνότητας 

Εξαιρ.: µε παρουσία µηκωνίου στο αµνιακό υγρό (Ο68.2) 

O68.1 Τοκετός που επιπλέκεται µε παρουσία µηκωνίου στο αµνιακό υγρό 

Εξαιρ.: µε ανωµαλία του εµβρυϊκού καρδιακού ρυθµού (Ο68.2) 

O68.2 Τοκετός που επιπλέκεται από ανωµαλία του εµβρυϊκού καρδιακού ρυθµού και παρουσία 

µηκωνίου στο αµνιακό υγρό 

O68.3 Τοκετός που επιπλέκεται από εµβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress] βιοχηµικά 

επιβεβαιωµένη 

Οξέωση εµβρύου 

∆ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 

O68.8 Τοκετός που επιπλέκεται από εµβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress] η οποία 

επιβεβαιώνεται 

µε άλλες µεθόδους 

Επιβεβαίωση της εµβρυϊκής δυσχέρειας [fetal distress]: 

• ηλεκτροκαρδιογραφικά 

• υπερηχογραφικά 

O68.9 Τοκετός που επιπλέκεται από εµβρυϊκή δυσχέρεια [fetal distress], µη καθορισµένη 

O69.- Τοκετός που επιπλέκεται από παθολογικές καταστάσεις του οµφάλιου 

λώρου 

O69.0 Τοκετός που επιπλέκεται από πρόπτωση του οµφάλιου λώρου 
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O69.1 Τοκετός που επιπλέκεται από περιέλιξη του οµφάλιου λώρου γύρω από τον λαιµό, µε 

συµπίεση και περίσφιξη 

O69.2 Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες µορφές περιέλιξης και συµπίεσης του οµφάλιου 

λώρου 

Κόµβος οµφάλιου λώρου 

Συµπίεση οµφάλιου λώρου ΜΚΑ 

Περιέλιξη οµφάλιου λώρου σε µονοαµνιακά δίδυµα 

O69.3 Τοκετός που επιπλέκεται από βραχύ οµφάλιο λώρο 

O69.4 Τοκετός που επιπλέκεται από προδροµικά αγγεία 

Αιµορραγία από προδροµικά αγγεία 

O69.5 Τοκετός που επιπλέκεται από αγγειακή βλάβη του οµφάλιου λώρου 

Οµφάλιου λώρου: 

• αιµάτωµα 

• εκχύµωση 

Θρόµβωση των οµφαλικών αγγείων 

O69.8 Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες παθολογικές καταστάσεις του οµφάλιου λώρου 

Περιέλιξη οµφάλιου λώρου χωρίς συµπίεση 

O69.9 Τοκετός που επιπλέκεται από παθολογική κατάσταση του οµφάλιου λώρου, µη 

καθορισµένη 

O70.- Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Περιλαµβ.:  επισιοτοµή (περινεοτοµή) µε επακόλουθη ρήξη περινέου 

Εξαιρ.: υψηλή ρήξη κόλπου κατά τον τοκετό (O71.4) 

O70.0 Πρώτου βαθµού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Τραυµατισµός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου (µε συµµετοχή): 

• χαλινού µικρών χειλέων του αιδοίου 

• µικρού βαθµού           

• δέρµατος    κατά τον τοκετό 

• χειλέων αιδοίου 

• κόλπου 

• αιδοίου 

Τραυµατισµός, ρήξη ή διάτρηση περιουρηθρικού ιστού 

Εξαιρ.: ρήξη περιουρηθρικού ιστού µε συµµετοχή της ουρήθρας (Ο71.5) 

O70.1 ∆ευτέρου βαθµού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Τραυµατισµός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό Ο70.0 µε συµµετοχή:                    

•  πυελικού εδάφους 

• µυών του περινέου               κατά τον τοκετό 

• µυών του κόλπου 

Εξαιρ.: ρήξη περινέου µε συµµετοχή του σφιγκτήρα του πρωκτού (Ο70.2) 

O70.2 Τρίτου βαθµού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Τραυµατισµός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό Ο70.1 µε συµµετοχή: 

• ορθοκολπικού διαφράγµατος 

• σφιγκτήρα του πρωκτού                κατά τον τοκετό 

• σφιγκτήρα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ρήξη περινέου µε συµµετοχή ορθικού ή πρωκτικού βλεννογόνου (Ο70.2) 
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O70.3 Τετάρτου βαθµού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Τραυµατισµός, ρήξη ή διάτρηση του περινέου όπως στον κωδικό Ο70.2 µε συµµετοχή: 

• πρωκτικού βλεννογόνου       κατά τον τοκετό 

• ορθικού βλεννογόνου 

O70.9 Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού, µη καθορισµένη 

O71.- Άλλοι µαιευτικοί τραυµατισµοί 

Περιλαµβ.: τραυµατισµός από χρήση ιατρικών εργαλείων 

O71.0 Ρήξη µήτρας πριν την έναρξη του τοκετού 

O71.1 Ρήξη µήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Ρήξη µήτρας χωρίς να αναφέρεται αν συµβαίνει πριν τον τοκετό 

O71.2 Εκστροφή της µήτρας µετά τον τοκετό 

O71.3 Ρήξη του τραχήλου της µήτρας κατά τον τοκετό 

∆ακτυλιοειδής αποκόλληση του τραχήλου της µήτρας 

O71.4 Υψηλή ρήξη κόλπου κατά τον τοκετό 

O71.5 Άλλος τραυµατισµός πυελικών οργάνων κατά τον τοκετό 

Τραυµατισµός κατά τον τοκετό: 

• ουροδόχου κύστεως 

• ουρήθρας 

Εξαιρ.: (ελαφρύς) τραυµατισµός µε συµµετοχή µόνο περιουρηθρικών ιστών (Ο70.0) 

O71.6 Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσµους της πυέλου 

Ρήξη του χόνδρου της ηβικής σύµφυσης 

Βλάβη στον κόκκυγα κατά τον τοκετό 

Τραυµατική διάσταση της ηβικής σύµφυσης 

O71.7 Μαιευτικό αιµάτωµα της πυέλου 

∆ηµιουργία αιµατώµατος κατά τον τοκετό: 

• περινέου 

• κόλπου 

• αιδοίου 

O71.8 Άλλος καθορισµένος µαιευτικός τραυµατισµός 

O71.9 Μαιευτικός τραυµατισµός, µη καθορισµένος 

O72.- Αιµορραγία µετά τον τοκετό (3ου σταδίου τοκετού) 

Περιλαµβ.:  αιµορραγία µετά τη γέννηση του εµβρύου ή του νεογνού 

O72.0 Αιµορραγία υστεροτοκίας 

Αιµορραγία που σχετίζεται µε κατακράτηση πλακούντα ή συµφυτικό πλακούντα 

Κατακράτηση πλακούντα ΜΚΑ 

Για  τον   προσδιορισµό  παθολογικής  κατάκρατησης  του  πλακούντα,  χρησιµοποιείστε   πρόσθετο   κωδικό 

(Ο43.2-). 

O72.1 Άλλη άµεση αιµορραγία της υστεροτοκίας 

Αιµορραγία µετά την αποκόλληση του πλακούντα 

Αιµορραγία µετά τον τοκετό (ατονία µήτρας) ΜΚΑ 

O72.2 Όψιµη και δευτεροπαθής αιµορραγία µετά τον τοκετό 

Αιµορραγία που σχετίζεται µε κατακράτηση τµηµάτων του πλακούντα ή εµβρυϊκών υµένων 

Κατακράτηση προϊόντων της κύησης ΜΚΑ, µετά τον τοκετό 
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O72.3 ∆ιαταραχές της πήξης, µετά τον τοκετό 

Μετά τον τοκετό: 

• ανινωδογοναιµία 

• ινωδόλυση 

O73.- Κατακράτηση πλακούντα και εµβρυϊκών υµένων, χωρίς αιµορραγία 

O73.0 Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιµορραγία 

Για  τον   προσδιορισµό  παθολογικής  κατάκρατησης  του  πλακούντα,  χρησιµοποιείστε   πρόσθετο   κωδικό 

(Ο43.2-). 

O73.1 Κατακράτηση τµηµάτων του πλακούντα και των εµβρυϊκών υµένων, χωρίς αιµορραγία 

Κατακράτηση προϊόντων της κύησης µετά τον τοκετό, χωρίς αιµορραγία 

O74.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

Περιλαµβ.: επιπλοκές στην µητέρα λόγω της χορήγησης γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων 

κατασταλτικών κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

O74.0 Πνευµονία από εισρόφηση που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδινών 

και του τοκετού 
Εισρόφηση γαστρικού περιεχοµένου       που οφείλεται στην αναισθησία κατά 

εκκρίσεις ΜΚΑ                                         τη διάρκεια των  ωδίνων και του τοκετού 

Σύνδροµο Mendelson                                 

O74.1 Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του 

τοκετού 

Πνευµοθώρακας που σχετίζεται µε την χορήγηση αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδινών και του τοκετού 

O74.2 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

Καρδιακή:                                                  που οφείλεται στην αναισθησία κατά  

• ανακοπή                                              τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

• κάµψη 

O74.3 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήµατος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια 

των ωδινών και του τοκετού 

Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατή τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

O74.4 Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του 

τοκετού 

O74.5 Κεφαλαλγία που οφείλεται στη ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια 

των ωδίνων και του τοκετού 

O74.6 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια των 

ωδίνων και του τοκετού 

O74.7 Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

O74.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

O74.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού, µη 

καθορισµένη 

O75.- Άλλες επιπλοκές των ωδινών και του τοκετού, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: • επιλόχεια σηψαιµία (O85) 

• επιλόχεια λοίµωξη (O86.-) 

O75.0 ∆υσχέρεια της µητέρας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού 

Μητρική δυσχέρεια 

O75.1 Καταπληξία (shock) κατά τη διάρκεια ή µετά τις ωδίνες και τον τοκετό 

Μαιευτική καταπληξία (shock) 

O75.2 Εµφάνιση πυρετού κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινοµείται αλλού 
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O75.3 Άλλη λοίµωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Σηψαιµία κατά τη διάρκεια του τοκετού 

O75.4 Άλλες επιπλοκές της µαιευτικής χειρουργικής και µαιευτικών χειρισµών 

 Καρδιακή: 

• ανακοπή                    µετά από καισαρική τοµή ή άλλη µαιευτική επέµβαση ή χειρισµό,  

• κάµψη                       συµπεριλαµβανοµένου του µη καθορισµένου τοκετού 

                        Εγκεφαλική ανοξία 

 

Εξαιρ.: µαιευτικά (χειρουργικά) τραύµατα µε: 

• διάσπαση µετεγχειρητικού τραύµατος (O90.0-O90.1) 

• αιµάτωµα (O90.2) 

• λοίµωξη (O86.0) 

επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού (O74.-) 

O75.5 Παράταση τοκετού µετά από τεχνητή ρήξη των εµβρυϊκών υµένων 

O75.6 Παράταση τοκετού µετά από αυτόµατη ή µη καθορισµένη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων 

Εξαιρ.: αυτόµατη πρόωρη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων (O42.-) 

O75.7 Κολπικός τοκετός µετά από προηγηθείσα καισαρική τοµή 

O75.8 Άλλες καθορισµένες επιπλοκές των ωδίνων και του τοκετού 

O75.9 Επιπλοκή των ωδίνων και του τοκετού, µη καθορισµένη 

 

 

 

Τοκετός 
 

(O80-O82) 

O80 Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού 

Περιλαµβ.: ελάχιστη ή καθόλου µαιευτική παρέµβαση 

φυσιολογικός τοκετός 

αυτόµατος τοκετός, κεφαλική προβολή 

κολπικός τοκετός ενός νεογνού 

Συµβουλευτείτε τις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης για να βρείτε τις ιατρικές πράξεις 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε αυτή τη διάγνωση, σε περίπτωση νοσηλείας. 

O81 Τοκετός ενός εµβρύου µε εµβρυουλκία ή σικυουλκία 

Σηµειώσεις: Αυτός ο κωδικός χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει κάποια νοσολογική οντότητα από αυτό το 

κεφάλαιο που να δικαιολογεί την εµβρυουλκία ή σικυουλκία. 

Εξαιρ.: ανεπιτυχής εφαρµογή σικυουλκίας ή εµβρυουλκίας (O66.5) 

O82 Τοκετός ενός εµβρύου µε καισαρική τοµή [sectio caesarea] 

Σηµειώσεις: Αυτός ο κωδικός χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει κάποια νοσολογική οντότητα από αυτό το 

κεφάλαιο που να δικαιολογεί την καισαρική τοµή. 
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Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως µε τη λοχεία 
 

(O85-O92) 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί O88.-, O91.- και O92.- µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και αν οι επιπλοκές αυτές 

συµβαίνουν κατά τα διάρκεια της κύησης και του τοκετού. 

Εξαιρ.: οστεοµαλακία της λοχείας (M83.0-) 

ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς που σχετίζονται µε τη λοχεία (F53.-) 

µαιευτικός τέτανος (A34) 

O85 Επιλόχειος πυρετός 

Περιλαµβ.:   πυρετός λοχείας 

επιλόχεια: 

• ενδοµητρίτιδα 

• περιτονίτιδα 

• σηψαιµία 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: σηπτική εµβολή κατά την κύηση (O88.3) 

σηψαιµία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 

O86.- Άλλες επιλόχειες λοιµώξεις 
Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: σηψαιµία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 

O86.0 Λοίµωξη µαιευτικού χειρουργικού τραύµατος 

Επιµόλυνση: 

• της τοµής του περινέου µετά τον τοκετό 

• του τραύµατος της καισαρικής τοµής 

O86.1 Άλλη λοίµωξη της γεννητικής οδού µετά τον τοκετό 

Κολπίτιδα µετά τον τοκετό 

Τραχηλίτιδα 

O86.2 Λοίµωξη της ουροποιητικής οδού µετά τον τοκετό 

Οι νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 µετά τον 

τοκετό 

O86.3 Άλλες λοιµώξεις της ουρογεννητικής οδού µετά τον τοκετό 

Επιλόχεια λοίµωξη ουρογεννητικού συστήµατος ΜΚΑ 

O86.4 Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας µετά τον τοκετό 

Πυρετός ΜΚΑ λοχείας 

Λοίµωξη ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πυρετός κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.2) 

επιλόχειος πυρετός (O85) 

O86.8 Άλλες καθορισµένες επιλόχειες λοιµώξεις 

O87.- Νοσήµατα των φλεβών και αιµορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της λοχείας 

Περιλαµβ.:  κατά τις ωδίνες, τον τοκετό και τη λοχεία 

Εξαιρ.: µαιευτική εµβολή (O88.-) 

νοσήµατα των φλεβών και αιµορροϊδοπάθεια ως επιπλοκές της κύησης (O22.-) 

O87.0 Επιπολής θροµβοφλεβίτιδα κατά τη λοχεία 
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O87.1 Εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση κατά τη λοχεία 

Θροµβοφλεβίτιδα των πυελικών φλεβών µετά τον τοκετό 

Θρόµβωση των εν τω βάθει φλεβών, µετά τον τοκετό 

O87.2 Αιµορροϊδοπάθεια κατά τη λοχεία 

O87.3 Θρόµβωση των εγκεφαλικών φλεβών κατά τη λοχεία 

Θρόµβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου κατά την λοχεία 

O87.8 Άλλες φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία 

Κιρσοί γεννητικών οργάνων κατά τη λοχεία 

O87.9 Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία, µη καθορισµένες 

Επιλόχεια: 

• φλεβίτιδα ΜΚΑ 

• φλεβική νόσος ΜΚΑ 

• θρόµβωση ΜΚΑ 

O88.- Εµβολή ως µαιευτική επιπλοκή 

Περιλαµβ.:  πνευµονική εµβολή στην κύηση, τον τοκετό ή τη λοχεία 

Εξαιρ.: εµβολή που επιπλέκει αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 

O88.0 Μαιευτική εµβολή αέρα 

O88.1 Εµβολή αµνιακού υγρού 

Αναφυλακτοειδής αντίδραση κύησης (από εµβολή αµνιακού υγρού) 

O88.2- Μαιευτικό θροµβοεµβολικό επεισόδιο 

   O88.20 Μαιευτική πνευµονική εµβολή 

Επιλόχεια πνευµονική εµβολή 

   O88.28 Άλλα µαιευτικά θροµβοεµβολικά  επεισόδια 

Επιλόχεια εµβολή ΜΚΑ 

Εµβολή κατά την κύηση ΜΚΑ 

O88.3 Μαιευτική σηπτική εµβολή και εµβολή µετά από βακτηριαιµία 

O88.8 Άλλη εµβολή κατά την κύηση 

Λιπώδης εµβολή κατά την κύηση 

O89.- Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 

Περιλαµβ.: επιπλοκές στην έγκυο λόγω της χορήγησης γενικής ή τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή 

άλλων κατασταλτικών κατά τη λοχεία 

O89.0 Πνευµονικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 

Εισρόφηση γαστρικού περιεχοµένου ή εκκρίσεων ΜΚΑ 

Πνευµονία από εισρόφηση  που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της  

Σύνδροµο Mendelson                                                          λοχείας 

Πνευµοθώρακας 

O89.1 Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 

Καρδιακή: 

• ανακοπή  που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της  

• κάµψη                                                                           λοχείας 

O89.2 Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήµατος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια 

της λοχείας 

Εγκεφαλική ανοξία από την αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O89.3 Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 
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O89.4 Κεφαλαλγία που οφείλεται σε ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια της 

λοχείας 

O89.5 Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας ή επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O89.6 Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O89.8 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O89.9 Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας, µη καθορισµένη 

O90.- Επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

O90.0 ∆ιάσπαση τραύµατος της καισαρικής τοµής 

O90.1 ∆ιάσπαση µαιευτικού τραύµατος του περινέου 

∆ιάσπαση τραύµατος: 

• ρήξης περινέου 

• επισιοτοµής/περινεοτοµής 

∆ευτερογενής ρήξη περινέου 

O90.2 Αιµάτωµα του µαιευτικού τραύµατος 

O90.3 Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στην ενότητα I42.- 

O90.4 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µετά τον τοκετό 

Ηπατονεφρικό σύνδροµο µετά τον τοκετό 

O90.5 Επιλόχεια θυρεοειδίτιδα 

O90.8 Άλλες επιπλοκές της λοχείας, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Πολύποδας του πλακούντα 

O90.9 Επιπλοκή της λοχείας, µη καθορισµένη 

O91.- Λοιµώξεις του µαστού που σχετίζονται µε την κύηση 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται µε την ενότητα Ο91: 

0   Χωρίς αναφερόµενες δυσκολίες κατά τον θηλασµό 

1   Με αναφερόµενες δυσκολίες κατά τον θηλασµό 

O91.0- Λοίµωξη της θηλής σχετιζόµενη µε την κύηση 

Απόστηµα της θηλής του µαστού: 

• στη λοχεία 

• σχετιζόµενο µε την κύηση 

O91.1- Απόστηµα του µαστού σχετιζόµενο µε την κύηση 

Πυώδης µαστίτιδα 

Απόστηµα µαστού σχετιζόµενο(η) µε την κύηση ή κατά τη λοχεία 

Υποθηλαίο απόστηµα µαστού 

O91.2- Μη πυώδης µαστίτιδα σχετιζόµενη µε την κύηση 

Λεµφαγγειίτιδα του µαστού 

Μαστίτιδα: 

• διάµεση σχετιζόµενη µε την κύηση ή κατά τη λοχεία 

• παρεγχυµατώδης 

• ΜΚΑ 

O92.- Άλλες διαταραχές του µαστού και της γαλουχίας σχετιζόµενες µε την κύηση 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της γαλουχίας 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται µε την ενότητα Ο92: 

0   Χωρίς αναφερόµενες δυσκολίες κατά τον θηλασµό 
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1   Με αναφερόµενες δυσκολίες κατά τον θηλασµό 

O92.0- Εισολκή της θηλής σχετιζόµενη µε την κύηση 

O92.1- Ραγάδα της θηλής σχετιζόµενη µε την κύηση 

Σχάση της θηλής σχετιζόµενη µε την κύηση ή τη λοχεία 

O92.2- Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές του µαστού σχετιζόµενες µε την κύηση 

O92.3- Αγαλακτία 

Απουσία γαλουχίας 

Πρωτοπαθής αγαλακτία 

O92.4- Υπογαλακτία 

O92.5- Καταστολή της γαλουχίας 

Αγαλακτία: 

• δευτεροπαθής 

• θεραπευτική 

O92.6- Γαλακτόρροια 

Εξαιρ.: γαλακτόρροια που δεν σχετίζεται µε τον τοκετό (Ν64.3) 

O92.7- Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της γαλουχίας 

Γαλακτοκήλη της λοχείας 

 

 
 

Άλλες νοσολογικές οντότητες κατά την περίοδο της κύησης, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 
 

(O94-O99) 

O94 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της 

λοχείας 

Σηµειώσεις: Η ενότητα Ο94 εξυπηρετεί την καταγραφή της νοσηρότητας και υποδεικνύει ότι οι νοσολογικές 

οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες O00-O75 και O85-Ο92 προκάλεσαν όψιµα 

αποτελέσµατα που κωδικοποιούνται αλλού. Ο όρος «δευτεροπαθείς καταστάσεις» περιλαµβάνει 

καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνέπειες ή όψιµες επιπτώσεις ή καταστάσεις που 

εµφανίζονται το νωρίτερο ένα έτος µετά από την έναρξη του γεγονότος που τις προκάλεσε. 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις που καταλήγουν σε θάνατο (O96.-, O97.-) 

O95 Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας 

Περιλαµβ.: θάνατος της µητέρας από µη καθορισµένη αιτία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της κύησης, των 

ωδίνων, του τοκετού ή της λοχείας 

O96.- Θάνατος από οποιαδήποτε µαιευτική αιτία που συµβαίνει σε περισσότερες 

από 42 ηµέρες, αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο µετά τον τοκετό 
Για τον προσδιορισµό της (άµεσης ή έµµεσης) µαιευτικής αιτίας θανάτου, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

O96.0 Θάνατος µαιευτικής αιτιολογίας άµεσα σχετιζόµενος µε τον τοκετό 

O96.1 Θάνατος µαιευτικής αιτιολογίας έµµεσα σχετιζόµενος µε τον τοκετό 

O96.2 Θάνατος µη καθορισµένης µαιευτικής αιτιολογίας 

O97.- Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις µαιευτικών αιτιών 
Θάνατος από οποιαδήποτε (άµεση ή έµµεση) µαιευτική αιτία που συµβαίνει τουλάχιστον ένα χρόνο µετά τον 

τοκετό 

Για τον προσδιορισµό της (άµεσης ή έµµεσης) µαιευτικής αιτίας θανάτου, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

O97.0 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις άµεσων µαιευτικών αιτιών 
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O97.1 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις έµµεσων µαιευτικών αιτιών 

O97.2 Θάνατος από δευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένων µαιευτικών αιτιών 

O98.- Λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα της µητέρας που ταξινοµούνται αλλού, 

αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Περιλαµβ.:  οι ακόλουθες καταστάσεις όταν επιπλέκουν την κύηση, όταν επιδεινώνονται από την κύηση, ή 

όταν αποτελούν αιτία για µαιευτική περίθαλψη 

Για  τον  προσδιορισµό   της  συγκεκριµένης   νοσολογικής  οντότητας,   χρησιµοποιήστε   πρόσθετο κωδικό 

(Κεφάλαιο Ι). 

Εξαιρ.: ασυµπτωµατική λοίµωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21) 

εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75) 

επιλόχεια σηψαιµία (O85) 

µαιευτικός τέτανος (A34) 

περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ένα νόσηµα που έχει σίγουρη ή 

πιθανή βλαπτική επίδραση στο έµβρυο (O35-O36) 

επιλόχεια λοίµωξη (O86.-) 

O98.0 Φυµατίωση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Α15-Α19 

O98.1 Σύφιλη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες A50-A53 

O98.2 Γονόρροια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες του κωδικού Α54.- 

O98.3 Άλλες λοιµώξεις που µεταδίδονται κυρίως µε τη σεξουαλική οδό και επιπλέκουν την 

κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες A55-A64 

O98.4 Ιογενής ηπατίτιδα που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Β15-Β19 

O98.5 Άλλα ιογενή νοσήµατα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Α80-Β09, Β25-Β34 

O98.6 Πρωτοζωϊκά νοσήµατα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Β50-Β64 

O98.7 HIV-Λοίµωξη [από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] που επιπλέκει 

την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Β20-Β24 

O98.8 Άλλα λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα της µητέρας που επιπλέουν την κύηση, τον 

τοκετό και τη λοχεία 

O98.9 Μη καθορισµένο λοιµώδες ή παρασιτικό νόσηµα της µητέρας που επιπλέκει την κύηση, 

τον τοκετό και τη λοχεία 

O99.- Άλλα νοσήµατα της µητέρας που ταξινοµούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν την 

κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Σηµειώσεις: Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει καταστάσεις οι οποίες επιπλέκουν την κύηση, επιδεινώνονται από 

την κύηση ή αποτελούν την κύρια αιτία παροχής µαιευτικής φροντίδας, υπό την προϋπόθεση ότι 

το αλφαβητικό ευρετήριο δεν παραπέµπει σε συγκεκριµένους κωδικούς του Κεφαλαίου XV. 

Για τον προσδιορισµό της συγκεκριµένης νοσολογικής οντότητας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

Εξαιρ.: λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα (O98.-) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98) 

περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στη µητέρα είναι ένα νόσηµα που έχει σίγουρη ή 

πιθανή βλαπτική επίδραση στο έµβρυο (O35-O36) 

O99.0 Αναιµία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες D50-D64 
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O99.1 Άλλα νοσήµατα του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων και ορισµένες διαταραχές 

µε συµµετοχή του ανοσοποιητικού συστήµατος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό 

και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες D65-D89 

Εξαιρ.: αιµορραγία σε διαταραχές της πήξης (O46.0, O67.0, O72.3) 

O99.2 Ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα που επιπλέκουν την κύηση, τον 

τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες Ε00-Ε90 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης (O24.-) 

υποσιτισµός ή διαταραχές θρέψης (Ο25) 

επιλόχεια θυρεοειδίτιδα (Ο90.5) 

O99.3 Ψυχικές διαταραχές και νοσήµατα του νευρικού συστήµατος που επιπλέκουν την κύηση, 

τον τοκετό και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες F00-F99 και G00-G99 

Εξαιρ.: περινεφρική νευρίτιδα κατά την κύηση (O26.83) 

επιλόχεια κατάθλιψη (F53.0) 

ψύχωση της λοχείας (F53.1) 

O99.4 Νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες I00-I99 

Εξαιρ.: µαιευτική εµβολή (O88.-) 

υπερτασικές διαταραχές (O10-O16) 

µυοκαρδιοπάθεια της λοχείας (O90.3) 

Νοσήµατα φλεβών και θρόµβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου ως επιπλοκή σε: 

• κύηση (O22.-) 

• ωδίνες, τοκετό και λοχεία (O87.-) 

O99.5 Νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες J00-J99 

O99.6 Νοσήµατα του πεπτικού συστήµατος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες K00-K93 

Εξαιρ.: αιµορροϊδοπάθεια της κύησης (Ο22.4) 

διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.6) 

O99.7 Νοσήµατα του δέρµατος και του υποδορίου ιστού που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό 

και τη λοχεία 

Νοσολογικές οντότητες που ταξινοµούνται στις ενότητες L00-L99 

Εξαιρ.: έρπης της κύησης (O26.4) 

O99.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα και καταστάσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό 

και τη λοχεία 

Συνδυασµός των καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες O99.0-O99.7 

Νοσολογικές οντότητες στις ενότητες C00-D48, H00-H95, M00-M99 και Q00-Q99 

Εξαιρ.: περίθαλψη της µητέρας σε γνωστή ή πιθανή ανωµαλία των πυελικών οργάνων (O34.-) 

λοίµωξη της ουρογεννητικής οδού µετά τον τοκετό (O86.0-O86.3) 

λοιµώξεις του ουρογεννητικού συστήµατος στην κύηση (O23.-) 

νεφρίτιδα µετά τον τοκετό (O90.8) 

οξεία νεφρική ανεπάρκεια µετά τον τοκετό (Ο90.4) 
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Κεφάλαιο XVI 

Ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την 

περιγεννητική περίοδο 

(P00 - P96) 
 

Περιλαµβάνονται: καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο ακόµη κι αν ο θάνατος ή η νόσος 

επέρχονται αργότερα 

 

Εξαιρούνται: συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q00-Q99) 

ενδοκρινικά, διατροφικά και µεταβολικά νοσήµατα (E00-E90) 

νεοπλάσµατα (C00-D48) 

νεογνικός τέτανος (A33) 

τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

P00-P04   Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από μητρικούς παράγοντες και επιπλοκές της κύησης και του τοκετού 

P05-P08   ∆ιαταραχές που σχετίζονται µε τη διάρκεια της κύησης και την εµβρυϊκή ανάπτυξη 

P10-P15   Περιγεννητική κάκωση 

P20-P29   Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου 

P35-P39   Λοιµώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο 

P50-P61   Αιµορραγικά και αιµατολογικά νοσήµατα του εµβρύου και του νεογνού 

P70-P74   Παροδικές ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έµβρυο και το νεογνό 

P75-P78   Νοσήµατα του γαστρεντερικού συστήµατος του εµβρύου και του νεογνού 

P80-P83   Νοσολογικές οντότητες µε συµµετοχή του δέρµατος και της θερµορύθµισης του εµβρύου και του νεογνού 

P90-P96   Άλλες διαταραχές που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε αστερίσκο: 

P75* Ειλεός από µηκώνιο σε κυστική ίνωση (E84.1+) 

 

 

 

 

 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από µητρικούς 

παράγοντες και επιπλοκές της κύησης και του τοκετού 
 

(P00-P04) 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις της µητέρας µόνο αν αποτελούν αιτία θνησιµότητας ή νοσηρότητας του εµβρύου ή 

νεογνού 
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P00.- Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις της µητέρας 

που δεν σχετίζονται απαραίτητα µε την παρούσα κύηση 

Εξαιρ.: έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από: 

• ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές της µητέρας (P70-P74) 

• επιπλοκές της κύησης που αφορούν τη µητέρα (P01.-) 

• επιβλαβείς παράγοντες που µεταβιβάζονται µέσω του πλακούντα ή του µητρικού 

γάλακτος 

   (Ρ04.-) 

P00.0 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από υπερτασικές διαταραχές της µητέρας 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις που ταξινοµούνται στις ενότητες Ο10-Ο11 και 

Ο13-Ο16 

P00.1 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από νοσήµατα των νεφρών και του 

ουροποιητικού συστήµατος της µητέρας 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από καταστάσεις της µητέρας που ταξινοµούνται στις ενότητες 

Ν00-Ν39 

P00.2 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα της 

               µητέρας 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας λοιµώδους νοσήµατος της µητέρας που ταξινοµείται στις 

ενότητες A00-B99 και J09-J11, αλλά δεν εκδηλώνεται στο ίδιο το έµβρυο/νεογνό 

Εξαιρ.: λοιµώξεις των γεννητικών οργάνων και άλλες εντοπισµένες λοιµώξεις της µητέρας (P00.8) 

λοιµώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο (P35-P39) 

P00.3 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων νοσηµάτων του 

κυκλοφορικού και του αναπνευστικού συστήµατος της µητέρας 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µητρικών καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες 

I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 και δεν περιλαµβάνονται στις ενότητες P00.0, P00.2 

P00.4 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διατροφικών διαταραχών της 

 µητέρας 

Υποσιτισµός ή κακή διατροφή της µητέρας ΜΚΑ 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µητρικών καταστάσεων που ταξινοµούνται στις 

ενότητες Ε40-Ε64 

P00.5 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τραυµατισµούς της µητέρας 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µητρικών καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες 

S00-T79 

P00.6 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χειρουργικής επέµβασης στη µητέρα 

Εξαιρ.: βλάβη   του   πλακούντα  εξαιτίας   αµνιοκέντησης,   καισαρικής   τοµής  ή επεµβατικής  µεθόδου 

πρόκλησης τοκετού (P02.1) 

διακοπή της κύησης ως αιτία παθολογικών καταστάσεων εµβρύου και νεογνού (P96.4) 

καισαρική τοµή για την παρούσα κύηση (P03.4) 

προηγηθείσα χειρουργική επέµβαση στη µήτρα ή στα όργανα της πυέλου (P03.8) 

P00.7 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων ιατρικών πράξεων στη 

 µητέρα που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ιατρογενούς έκθεσης της µητέρας σε ακτινοβολία 

Εξαιρ.: βλάβη   του   πλακούντα  εξαιτίας   αµνιοκέντησης,   καισαρικής   τοµής  ή επεµβατικής  µεθόδου 

πρόκλησης τοκετού (P02.1) 

έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων επιπλοκών των ωδίνων και του τοκετού 

(P03.-) 

P00.8 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων µητρικών καταστάσεων 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας: 

• λοιµώξεων των γεννητικών οργάνων και άλλων εντοπισµένων λοιµώξεων της µητέρας 

• συστηµατικού ερυθηµατώδη λύκου της µητέρας 

• καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες T80-T88 

Εξαιρ.: παροδικές ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές του νεογνού (P70-P74) 
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P00.9 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µη καθορισµένης κατάστασης της 

 µητέρας 

 

P01.- Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µητρικών επιπλοκών 

της κύησης 

P01.0 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ανεπάρκειας τραχηλικού στοµίου 

P01.1 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πρώιµης ρήξης των εµβρυϊκών 

υµένων 

P01.2 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ολιγοϋδράµνιου 

Εξαιρ.: όταν οφείλεται σε πρώιµη ρήξη των εµβρυϊκών υµένων (P01.1) 

P01.3 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πολυϋδράµνιου 

Υδράµνιο 

P01.4 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη σε έκτοπη κύηση 

Κοιλιακή κύηση 

P01.5 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη σε πολύδυµη κύηση 

Τρίδυµη κύηση 

∆ίδυµη κύηση 

P01.6 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τον θάνατο της µητέρας 

P01.7 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας ανώµαλης προβολής πριν την 

έναρξη του τοκετού 

Εξωτερικός µετασχηµατισµός 

Ισχιακή προβολή 

Προσωπική προβολή πριν την έναρξη του τοκετού 

Εγκάρσιο σχήµα 

Ασταθής προβολή 

P01.8 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων µητρικών επιπλοκών της 

κύησης 

Αυτόµατη αποβολή εµβρύου 

P01.9 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας µητρικής επιπλοκής της κύησης, 

µη καθορισµένης 

P02.- Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας επιπλοκών του 

πλακούντα, του οµφάλιου λώρου και των εµβρυϊκών υµένων 

P02.0 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας προδροµικού πλακούντα 

P02.1 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων τύπων αποκόλλησης του 

πλακούντα και αιµορραγίας 

Πρόωρος διαχωρισµός του πλακούντα 

Τυχαία αιµορραγία 

Μητρική απώλεια αίµατος 

Αιµορραγία πριν τον τοκετό 

Βλάβη του πλακούντα εξαιτίας αµνιοκέντησης, καισαρικής τοµής ή επεµβατικής µεθόδου πρόκλησης τοκετού 

Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα 

P02.2 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων και µη καθορισµένων 

 µορφολογικών και λειτουργικών ανωµαλιών του πλακούντα 

Του πλακούντα: 

• δυσλειτουργία 

• έµφρακτο 

• ανεπάρκεια 
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P02.3 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας συνδρόµων διαπλακουντιακής 

 µετάγγισης 

Εµβρυοεµβρυϊκή ή άλλη διαπλακουντιακή µετάγγιση ως αποτέλεσµα διαταραχών του πλακούντα και του 

οµφάλιου λώρου 

Για τον προσδιορισµό της νοσολογικής οντότητας του εµβρύου ή νεογνού, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

P02.4 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πρόπτωσης του οµφάλιου λώρου 

P02.5 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλης συµπίεσης του οµφάλιου 

λώρου 

Περίσφιξη του οµφάλιου λώρου γύρω από τον λαιµό 

Κόµβος οµφάλιου λώρου 

Περιέλιξη οµφάλιου λώρου 

P02.6 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων και µη καθορισµένων 

καταστάσεων του οµφάλιου λώρου 

Προδροµικά αγγεία 

Βραχύς οµφάλιος λώρος 

Εξαιρ.: µονήρης οµφαλική αρτηρία (Q27.0) 

P02.7 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χοριοαµνιονίτιδας 

Αµνιονίτιδα 

Φλεγµονή των εµβρυϊκών υµένων 

Πλακουντίτιδα 

P02.8 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων διαταραχών των εµβρυϊκών 

υµένων 

P02.9 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διαταραχής των εµβρυϊκών 

υµένων, µη καθορισµένης 

P03.- Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων επιπλοκών των 

ωδινών και του τοκετού 

P03.0 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας τοκετού και εξελκυσµού σε 

ισχιακή προβολή 

P03.1 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλης ανώµαλης προβολής, θέσης 

και σχήµατος όπως και δυσαναλογίας κατά τον τοκετό 

Στενή πύελος 

Επίµονη οπίσθια ινιακή θέση 

Εγκάρσιο σχήµα 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες O64-O66 

P03.2 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τοκετό µε εµβρυουλκία 

P03.3 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τοκετό µε σικυουλκία [αναρροφητικό 

εµβρυουλκό] 

P03.4 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας της καισαρικής τοµής 

P03.5 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας οξέος τοκετού 

Πολύ σύντοµο στάδιο εξώθησης 

P03.6 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας διαταραχών συσταλτικότητας 

 µήτρας 

Υπερτονικές συσπάσεις 

Έµβρυο  και νεογνό  που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας  καταστάσεων που ταξινοµούνται στην ενότητα O62.-, 

εκτός του κωδικού O62.3 

Υποτονική δυσλειτουργία µήτρας 
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P03.8 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων καθορισµένων επιπλοκών 

των ωδίνων και του τοκετού 

∆ιαταραχές των µαλακών µορίων της µητέρας 

Πρόκληση τοκετού 

Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας καταστάσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες O60-O75 

και εξαιτίας ιατρικών πράξεων που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια του τοκετού και δεν περιλαµβάνονται 

στις ενότητες P02.- και P03.0-P03.6 

Εµβρυοτοµή (διατοµή του εµβρύου) για διευκόλυνση του τοκετού 

P03.9 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας επιπλοκής των ωδινών και του 

τοκετού, µη καθορισµένης 

P04.- Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από επιβλαβείς παράγοντες που 

µεταβιβάζονται µέσω του πλακούντα ή του µητρικού γάλακτος 

Περιλαµβ.:  µη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που µεταδίδονται µέσω του πλακούντα 

Εξαιρ.:         συγγενείς ανωµαλίες (Q00-Q99) 

νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε φαρµακευτικές ουσίες ή τοξίνες που µεταδίδονται από τη 

µητέρα (P58.4) 

P04.0 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας της χορήγησης αναισθησίας και 

αναλγησίας στη µητέρα κατά την κύηση και τον τοκετό 

Επιδράσεις και δηλητηριάσεις του εµβρύου ή νεογνού από οπιοειδή και ηρεµιστικά που χορηγούνται στη 

µητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού 

P04.1 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας άλλων φαρµάκων που χορηγούνται 

στη µητέρα 

Αντικαρκινικά χηµειοθεραπευτικά 

Κυτταροτοξικά  φάρµακα 

Εξαιρ.:        χρήση εθιστικών φαρµακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη µητέρα (P04.4) 

εµβρυϊκό σύνδροµο από υδαντοΐνη (Q86.1) 

εµβρυοπάθεια από βαρφαρίνη (Q86.2) 

P04.2 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χρήσης καπνού από τη µητέρα 

P04.3 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χρήσης αλκοόλ από τη µητέρα 

Εξαιρ.:         εµβρυϊκό αλκοολικό σύνδροµο (Q86.0) 

P04.4 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από τη χρήση εθιστικών φαρµακευτικών ή 

ναρκωτικών ουσιών από τη µητέρα 

Εξαιρ.: νεογνικά στερητικά συµπτώµατα από τη χρήση εθιστικών φαρµακευτικών ή ναρκωτικών 

ουσιών από τη µητέρα (P96.1) 

βλάβη εξαιτίας χορήγησης αναισθησίας και αναλγησίας της µητέρας (P04.0) 

P04.5 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας χηµικών ουσιών που 

προσλαµβάνονται από τη µητέρα µε την τροφή 

P04.6 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας έκθεσης της µητέρας σε χηµικές 

ουσίες του περιβάλλοντος 

P04.8 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από άλλους επιβλαβείς παράγοντες 

 µεταβιβαζόµενους από την µητέρα 

P04.9 Έµβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη από επιβλαβείς παράγοντες µη 

καθορισµένους, µεταβιβαζόµενους από την µητέρα 
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∆ιαταραχές που σχετίζονται µε τη διάρκεια της κύησης και την 

εµβρυϊκή ανάπτυξη 
 

(P05-P08) 

P05.- Βραδεία εµβρυϊκή ανάπτυξη και κακή θρέψη του εµβρύου 

P05.0 Λιποβαρές για την ηλικία κύησης νεογνό 

Νεογνό που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος σώµατος και πάνω από τη 

10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το µήκος σε σχέση µε την ηλικία κύησης 

[light-for-dates] νεογνό 

P05.1 Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό 

Νεογνό που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το βάρος σώµατος και το µήκος σε 

σχέση µε την ηλικία κύησης 

Μικρό για την ηλικία κύησης [small-for-dates] (SFD, SGA) νεογνό 

Μικρό και λιποβαρές για την ηλικία κύησης 

P05.2 Κακή θρέψη του εµβρύου χωρίς να αναφέρεται ότι είναι λιποβαρές ή µικρό για την 

ηλικία κύησης 

Νεογνά, όχι µικρά ή λιποβαρή για την ηλικία κύησης, τα οποία παρουσιάζουν σηµεία κακής εµβρυϊκής 

θρέψης, όπως ξηρό δέρµα µε απολέπιση και απώλεια του υποδόριου ιστού 

Εξαιρ.: εµβρυϊκή κακή θρέψη µε αναφορά για: 

• λιποβαρές για την ηλικία κύησης (P05.0) 

• µικρό για την ηλικία κύησης (P05.1) 

P05.9 Ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, µη καθορισµένη 

Καθυστέρηση της εµβρυϊκής ανάπτυξης ΜΚΑ 

P07.- ∆ιαταραχές που σχετίζονται µε µικρή διάρκεια κύησης και χαµηλό βάρος 

γέννησης που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σηµειώσεις: Αν είναι γνωστά τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης, για την κωδικοποίηση να 

δίνεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης. 

Περιλαµβ.:  οι ακόλουθες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισµό, ως η αιτία θανάτου, νοσηρότητας ή 

συµπληρωµατικής περίθαλψης του νεογνού 

Εξαιρ.: χαµηλό βάρος γέννησης που οφείλεται σε ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης και κακή 

θρέψη του εµβρύου (P05.-) 

P07.0- Εξαιρετικά χαµηλό βάρος γέννησης 

Βάρος γέννησης ίσο ή µικρότερο των 999gr 

P07.00 Βάρος γέννησης µικρότερο των 500gr 

P07.01 Βάρος γέννησης από 500gr έως µικρότερο των 750gr 

P07.02 Βάρος γέννησης από 750gr έως µικρότερο των 1000gr 

P07.1- Άλλο χαµηλό βάρος γέννησης 

Βάρος γέννησης από 1000gr έως 2499gr 

P07.10    Βάρος γέννησης από 1000gr έως µικρότερο των 

1250gr P07.11    Βάρος γέννησης από 1250gr έως µικρότερο 

των 1500gr P07.12    Βάρος γέννησης από 1500gr έως 

µικρότερο των 2500gr P07.2      Νεογνό µε υπέρµετρη 

ανωριµότητα 

Κυοφορία µικρότερη των 28 συµπληρωµένων εβδοµάδων (ή λιγότερη των 196 συµπληρωµένων ηµερών). 
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P07.3 Άλλα πρόωρα βρέφη 

Κυοφορία 28 ή και περισσότερων συµπληρωµένων εβδοµάδων, αλλά µικρότερη των 37 συµπληρωµένων 

εβδοµάδων (196 έως 259 συµπληρωµένων ηµερών). 

Προωρότητα ΜΚΑ 

P08.- ∆ιαταραχές που σχετίζονται µε παράταση της κύησης και µεγάλο βάρος 

γέννησης 

Σηµειώσεις: Αν είναι γνωστά τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης, για την κωδικοποίηση να 

δίνεται προτεραιότητα στο βάρος γέννησης. 

Περιλαµβ.: οι ακόλουθες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισµό, ως αιτία θανάτου, νοσηρότητας ή 

συµπληρωµατικής περίθαλψης του εµβρύου ή νεογνού 

P08.0 Μακροσωµία, εξαιρετικά µεγάλο βάρος νεογνού 

Νεογνό µε βάρος γέννησης 4.500gr και παραπάνω 

Εξαιρ.: σύνδροµο βρέφους διαβητικής µητέρας (P70.1) 

σύνδροµο βρέφους µητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0) 

P08.1 Άλλα νεογνά µε µεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης 

Άλλο έµβρυο ή νεογνό πολύ βαρύ ή µεγάλο για την ηλικία κύησης, ανεξάρτητα από την διάρκεια της κύησης 

Άλλα µεγάλα για την ηλικία κύησης [heavy-or-large-for-dates] νεογνά 

Εξαιρ.: νεογνό µε βάρος γέννησης 4.500gr και παραπάνω (P08.0) 

σύνδροµο βρέφους διαβητικής µητέρας (P70.1) 

σύνδροµο βρέφους µητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0) 

P08.2 Νεογνό, παρατεινόµενης κύησης χωρίς µεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης 

Έµβρυο ή νεογνό µε διάρκεια κύησης 42 ή περισσότερων συµπληρωµένων εβδοµάδων (294 ή περισσότερων 

ηµερών) όχι πολύ βαρύ ή µεγάλο για την ηλικία κύησης 

Παράταση κύησης ΜΚΑ 

 
 

Περιγεννητική κάκωση 
 

(P10-P15) 

P10.- Ενδοκρανιακή κάκωση και αιµορραγία κατά τον τοκετό [περιγεννητική] 

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή (µη τραυµατικής αιτιολογίας) αιµορραγία του εµβρύου ή του νεογνού: 

• λόγω ανοξίας ή υποξίας (P52.-) 

• ΜΚΑ (P52.9) 

P10.0 Υποσκληρίδια αιµορραγία από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

Υποσκληρίδιο αιµάτωµα (εντοπισµένο) από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

Εξαιρ.: υποσκληρίδια αιµορραγία που συνοδεύει τη ρήξη του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας (P10.4) 

P10.1 Εγκεφαλική αιµορραγία από τραυµατισµό κατά τον τοκετό  

P10.2 Ενδοκοιλιακή αιµορραγία από τραυµατισµό κατά τον τοκετό  

P10.3 Υπαραχνοειδής αιµορραγία από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P10.4 Ρήξη του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P10.8 Άλλες ενδοκρανιακές κακώσεις και αιµορραγίες κατά τον τοκετό 

P10.9 Μη καθορισµένη ενδοκρανιακή κάκωση και αιµορραγία κατά τον τοκετό 

P11.- Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

P11.0 Εγκεφαλικό οίδηµα από περιγεννητική κάκωση 

P11.1 Άλλη καθορισµένη εγκεφαλική βλάβη από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

[περιγεννητική]  

P11.2 Μη καθορισµένη εγκεφαλική βλάβη από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

[περιγεννητική] 
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P11.3 Περιγεννητική κάκωση του προσωπικού νεύρου [VII. εγκεφαλική συζυγία] κατά τον 

τοκετό 

Πάρεση προσωπικού νεύρου λόγω τραυµατισµού κατά τον τοκετό 

P11.4 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων εγκεφαλικών συζυγιών 

P11.5- Περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού 

Κάταγµα σπονδυλικής στήλης από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P11.50 Mε οξεία παραπληγία 

P11.51 Mε χρόνια παραπληγία 

P11.59 Mη καθορισµένη 

Περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού χωρίς παραπληγία  

P11.9 Περιγεννητική κάκωση του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

P12.- Περιγεννητική κάκωση του τριχωτού της κεφαλής 

P12.0 Κεφαλαιµάτωµα από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P12.1 Προκεφαλή από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P12.2 Αιµορραγία υπό την επικράνια απονεύρωση από τραυµατισµό κατά τον τοκετό  

P12.3 Εκχυµώσεις του τριχωτού της κεφαλής από τραυµατισµό κατά τον τοκετό  

P12.4 Τραυµατισµός του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού που χρήζει ιατρικής 

 παρακολούθησης 

Τοµή για λήψη δείγµατος 

Τραυµατισµός από εφαρµογή ηλεκτροδίων στην επιφάνεια του κρανίου 

P12.8 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του τριχωτού της κεφαλής 

P12.9 Περιγεννητική κάκωση του τριχωτού της κεφαλής, µη καθορισµένη 

P13.- Περιγεννητική κάκωση του σκελετού 

Εξαιρ.: περιγεννητική κάκωση της σπονδυλικής στήλης (P11.5-) 

P13.0 Κάταγµα του κρανίου από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P13.1 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του κρανίου 

Εξαιρ.: κεφαλαιµάτωµα (P12.0) 

   P13.2 Τραυµατισµός του µηριαίου οστού κατά τον τοκετό  

   P13.3 Τραυµατισµός άλλων µακρών οστών κατά τον τοκετό   

   P13.4 Κάταγµα κλείδας από τραυµατισµό κατά τον τοκετό  

   P13.8 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων τµηµάτων του σκελετού 

   P13.9 Περιγεννητική κάκωση του σκελετού, µη καθορισµένη 

P14.- Τραυµατισµός του περιφερικού νευρικού συστήµατος κατά τον τοκετό 

   P14.0 Παράλυση Erb-Duchene από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

Κεντρικού τύπου ή ανώτερη παράλυση βραχιόνιου πλέγµατος 

   P14.1 Παράλυση Klumpke από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

Περιφερικού τύπου ή κατώτερη παράλυση βραχιόνιου πλέγµατος 

   P14.2 Παράλυση του φρενικού νεύρου από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

   P14.3 Άλλες περιγεννητικές κακώσεις του βραχιόνιου πλέγµατος 

P14.8 Περιγεννητικές κακώσεις άλλων τµηµάτων του περιφερικού νευρικού συστήµατος  

P14.9 Περιγεννητική κάκωση του περιφερικού νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

   P15.- Άλλες περιγεννητικές κακώσεις 

P15.0 Περιγεννητική κάκωση του ήπατος 

Ρήξη ήπατος από περιγεννητική κάκωση 
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P15.1 Περιγεννητική κάκωση του σπλήνα 

Ρήξη σπληνός από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P15.2 Περιγεννητική κάκωση του στερνοκλειδοµαστοειδούς 

P15.3 Περιγεννητική κάκωση του οφθαλµού 

Υποεπιπεφυκοτική αιµορραγία (υπόσφαγµα) από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

Τραυµατικό γλαύκωµα 

P15.4 Περιγεννητική κάκωση του προσώπου 

Εκχυµώσεις του προσώπου από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P15.5 Περιγεννητική κάκωση των έξω γεννητικών οργάνων 

P15.6 Νέκρωση του υποδόριου λίπους από τραυµατισµό κατά τον τοκετό 

P15.8 Άλλες καθορισµένες περιγεννητικές κακώσεις 

P15.9 Περιγεννητική κάκωση, µη καθορισµένη 

 

 

 

Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της 

περιγεννητικής περιόδου 
 

(P20-P29) 

P20.- Ενδοµήτρια υποξία 

Περιλαµβ.: παθολογική εµβρυϊκή καρδιακή συχνότητα 

εµβρυϊκή ή ενδοµήτρια: 

• ανοξία 

• ασφυξία 

• οξέωση 

• δυσχέρεια 

• δυσπραγία 

• υποξία 

κεχρωσµένο ενάµνιο 

αποβολή µηκωνίου 

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή αιµορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-) 

P20.0 Ενδοµήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη των 

ωδίνων 

P20.1 Ενδοµήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των 

ωδίνων και του τοκετού 

P20.9 Ενδοµήτρια υποξία, µη καθορισµένη 

P21.- Περιγεννητική ασφυξία 
Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία δεν  πρέπει να χρησιµοποιείται στις  περιπτώσεις  µε χαµηλή βαθµολογία 

Apgar 
χωρίς ενδείξεις ασφυξίας ή άλλων αναπνευστικών προβληµάτων. 

Εξαιρ.: ενδοµήτρια υποξία ή ασφυξία (P20.-) 

P21.0 Σοβαρή περιγεννητική ασφυξία 

Καρδιακές σφύξεις λιγότερες από 100 ανά λεπτό κατά τη γέννηση σταθερές ή µε πτωτική τάση, αναπνοή 

απούσα ή άρρυθµη, ωχρότητα δέρµατος, απουσία µυϊκού τόνου. 

Λευκή ασφυξία [Asphyxia pallida] 

Ασφυξία µε βαθµολογία Apgar 0-3 στο πρώτο λεπτό 
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P21.1 Ήπια ή µέτρια περιγεννητική ασφυξία 

Μη εγκατάσταση φυσιολογικής αναπνευστικής συχνότητας εντός του πρώτου λεπτού, καρδιακή συχνότητα 

ίση ή µεγαλύτερη από 100 σφύξεις ανά λεπτό, χαλαρός µυϊκός τόνος, µικρού βαθµού αντίδραση στα 

ερεθίσµατα. 

Κυανωτική ασφυξία [asphyxia livida] 

Ασφυξία µε βαθµολογία Apgar 4-7 στο πρώτο λεπτό 

P21.9 Ασφυξία κατά τη γέννηση, µη καθορισµένη 

Ανοξία 

Ασφυξία ΜΚΑ 

Υποξία 

P22.- Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού 

Εξαιρ.: αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5) 

P22.0 Σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας [ΣΑ∆, RDS] του νεογνού 

Νόσος της υαλοειδούς µεµβράνης 

P22.1 Παροδική ταχύπνοια του νεογνού 

P22.8 Άλλη αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού 

P22.9 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού, µη καθορισµένη 

P23.- Συγγενής πνευµονία 

Περιλαµβ.:  λοιµώδης πνευµονία που µεταδόθηκε ενδοµητρίως ή κατά τον τοκετό 

Εξαιρ.: πνευµονία του νεογνού από εισρόφηση (P24.-) 

P23.0 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα 

Εξαιρ.: πνευµονία από συγγενή ερυθρά (P35.0) 

P23.1 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε χλαµύδια 

P23.2 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκο 

P23.3 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, οµάδας Β 

P23.4 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε Escherichia coli  

P23.5 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε ψευδοµονάδα 

P23.6 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε άλλους βακτηριακούς παράγοντες 

Αιµόφιλος της ινφλουέντζας [H. influenzae] 

Κλεµπσιέλλα της πνευµονίας [Klebsiella pneumoniae] 

Μυκόπλασµα [Mykoplasma] 

Στρεπτόκοκκος [Streptococcus], εκτός της οµάδας Β 

P23.8 Συγγενής πνευµονία που οφείλεται σε άλλους λοιµογόνους παράγοντες 

P23.9 Συγγενής πνευµονία, µη καθορισµένη 

P24.- Σύνδροµα εισρόφησης στο νεογνό 

Περιλαµβ.:  νεογνική πνευµονία από εισρόφηση 

P24.0 Εισρόφηση µηκωνίου από το νεογνό 

P24.1 Εισρόφηση αµνιακού υγρού και βλέννας από το νεογνό 

Εισρόφηση αµνιακού υγρού 

P24.2 Εισρόφηση αίµατος από το νεογνό 

P24.3 Εισρόφηση γάλακτος και παλινδροµούµενης τροφής από το νεογνό 

P24.8 Άλλα σύνδροµα εισρόφησης στο νεογνό 

P24.9 Σύνδροµο εισρόφησης στο νεογνό, µη καθορισµένο 

Νεογνική πνευµονία από εισρόφηση ΜΚΑ 
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P25.- ∆ιάµεσο εµφύσηµα και σχετικές καταστάσεις που προκαλούνται κατά 

την περιγεννητική περίοδο 

P25.0 ∆ιάµεσο εµφύσηµα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο  

P25.1 Πνευµοθώρακας που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο  

P25.2 Πνευµοµεσοθωράκιο που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο  

P25.3 Πνευµοπερικάρδιο που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P25.8 Άλλες καταστάσεις σχετικές µε διάµεσο εµφύσηµα που προκαλούνται κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

P26.- Πνευµονική αιµορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική 

περίοδο 

P26.0 Τραχειοβρογχική αιµορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο  

P26.1 Μαζική πνευµονική αιµορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P26.8 Άλλες πνευµονικές αιµορραγίες που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P26.9 Μη καθορισµένη πνευµονική αιµορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική 

 περίοδο 

P27.- Χρόνιο αναπνευστικό νόσηµα που προκαλείται κατά την περιγεννητική 

περίοδο 

P27.0 Σύνδροµο Wilson-Mikity 

Ανωριµότητα των πνευµόνων 

P27.1 Βρογχοπνευµονική δυσπλασία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P27.8 Μη καθορισµένο χρόνιο αναπνευστικό νόσηµα που προκαλείται κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

Συγγενής πνευµονική ίνωση 

Πνευµονικές βλάβες νεογνού ως αποτέλεσµα του µακροχρόνιου µηχανικού αερισµού 

P27.9 Μη καθορισµένο χρόνιο αναπνευστικό νόσηµα που προκαλείται κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

P28.- Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προκαλούνται κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος (Q30-Q34) 

P28.0 Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού 

Αδυναµία έκπτυξης τελικών αναπνευστικών µονάδων 

Πνευµονική υποπλασία που σχετίζεται µε µικρή διάρκεια κύησης 

Πνευµονική ανωριµότητα ΜΚΑ 

P28.1 Άλλη και µη καθορισµένη ατελεκτασία του νεογνού 

Ατελεκτασία: 

• µερική 

• δευτεροπαθής 

• ΜΚΑ 

Ατελεκτασία λόγω απόφραξης βρόγχου ή διαταραχή σχέσης αερισµού-αιµάτωσης χωρίς σύνδροµο 

αναπνευστικής δυσχέρειας 

P28.2 Κυανωτικές κρίσεις στο νεογνό 

Εξαιρ.: άπνοια του νεογνού (P28.3, P28.4) 

P28.3 Πρωτοπαθής υπνική άπνοια του νεογνού 

Υπνική άπνοια νεογνού: 

• αποφρακτική 

• ΜΚΑ 

• κεντρική 
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P28.4 Άλλη νεογνική άπνοια 

Άπνοια της προωρότητας 

Αποφρακτική άπνοια νεογνού 

Εξαιρ.: υπνική αποφρακτική άπνοια νεογνού (P28.3) 

P28.5 Αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού 

P28.8 Άλλες καθορισµένες αναπνευστικές διαταραχές του νεογνού 

Χρόνια ρινική καταρροή νεογνού 

Συγγενής (λαρυγγικός) σιγµός [stridor] ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πρώιµη συγγενής συφιλιδική ρινίτιδα (A50.0) 

P28.9 Αναπνευστική διαταραχή του νεογνού, µη καθορισµένη 

P29.- Καρδιαγγειακά νοσήµατα που προκαλούνται κατά την περιγεννητική 

περίοδο 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος (Q20-Q28) 

P29.0 Νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια 

P29.1 ∆ιαταραχές του καρδιακού ρυθµού του νεογνού 

P29.2 Νεογνική υπέρταση 

P29.3 Παραµονή εµβρυϊκής κυκλοφορίας 

(Εµµένουσα) πνευµονική υπέρταση στο νεογνό 

Όψιµη σύγκλειση του βοτάλειου πόρου 

P29.4 Παροδική µυοκαρδιακή ισχαιµία του νεογνού 

P29.8 Άλλα καρδιακά νοσήµατα, που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P29.9 Καρδιαγγειακό νόσηµα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο, µη 

καθορισµένο 

 

 

Λοιµώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο 
 

(P35-P39) 

Περιλαµβ.:  λοιµώξεις που µεταδόθηκαν ενδοµητρίως ή κατά τον τοκετό 

Εξαιρ.: συγγενής: 

• γονοκοκκική λοίµωξη (Α54.-) 

• πνευµονία (P23.-) 

• σύφιλη (A50.-) 

ασυµπτωµατική λοίµωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21) 

νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) 

λοιµώδη νοσήµατα του εντέρου (A00-A09) 

λοιµώδη νοσήµατα της µητέρας ως αιτία θνησιµότητας ή νοσηρότητας στο έµβρυο ή το νεογνό 

το οποίο δεν εκδηλώνει το νόσηµα (P00.2) 

εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75) 

λοιµώδη νοσήµατα που µεταδόθηκαν µετά τον τοκετό (A00-B89, J09-J11) 

νεογνικός τέτανος (A33) 

P35.- Συγγενή ιογενή νοσήµατα 

P35.0 Εµβρυοπάθεια ερυθράς [συγγενής ερυθρά] 

Πνευµονία από συγγενή ερυθρά 

P35.1 Συγγενής λοίµωξη από κυτταροµεγαλοϊό 

P35.2 Συγγενής ερπητική λοίµωξη [ιός του απλού έρπητα] 
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P39.- 

 
 

P35.3 Συγγενής ιογενής ηπατίτιδα 

P35.8 Άλλα συγγενή ιογενή νοσήµατα 

Συγγενής ανεµευλογιά 

P35.9 Συγγενές ιογενές νόσηµα, µη καθορισµένο 

P36.- Βακτηριακή σηψαιµία του νεογνού 

Περιλαµβ.:  συγγενής σηψαιµία 

P36.0 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο [Streptococcus], οµάδας Β 

P36.1 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και µη καθορισµένους στρεπτόκοκκους 

 [Streptococcus] 

P36.2 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο [Staphylococcus 

aureus] 

P36.3 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και µη καθορισµένους 

σταφυλόκοκκους [Staphylococcus] 

P36.4 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε κολοβακτηρίδιο [Escherichia Coli]  

P36.5 Σηψαιµία του νεογνού που οφείλεται σε αναερόβια µικρόβια 

P36.8 Άλλη βακτηριακή σηψαιµία του νεογνού 

P36.9 Βακτηριακή σηψαιµία του νεογνού, µη καθορισµένη 

P37.- Άλλα συγγενή λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

Εξαιρ.: νεογνική διάρροια: 

• λοιµώδης (Α00-Α09) 

• µη λοιµώδης (P78.3) 

• ΜΚΑ (P78.3) 

νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εµβρύου ή του νεογνού (P77) 

νεογνική οφθαλµία που οφείλεται σε γονόκοκκο (A54.3) 

συγγενής σύφιλη (A50.-) 

νεογνικός τέτανος (A33) 

P37.0 Συγγενής φυµατίωση 

P37.1 Συγγενής τοξοπλάσµωση 

Υδροκέφαλος σε συγγενή τοξοπλάσµωση 

P37.2 Νεογνική (γενικευµένη) λιστερίωση 

P37.3 Συγγενής τροπική ελονοσία [ελονοσία από πλασµώδιο falciparum]  

P37.4 Άλλη συγγενής ελονοσία 

P37.5 Νεογνική καντιντίαση 

P37.8 Άλλα καθορισµένα συγγενή λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

P37.9 Συγγενές λοιµώδες και παρασιτικό νόσηµα, µη καθορισµένο 

Οµφαλίτιδα του νεογνού µε ή χωρίς ήπια αιµορραγία 

Άλλες λοιµώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο 

P39.0 Νεογνική λοιµώδης µαστίτιδα 

Εξαιρ.: διόγκωση του µαστού του νεογνού (P83.4) 

µη λοιµώδης µαστίτιδα του νεογνού (P83.4) 

P39.1 Νεογνική επιπεφυκίτιδα και δακρυοκυστίτιδα 

Νεογνική επιπεφυκίτιδα από χλαµύδια 

Νεογνική οφθαλµία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα (A54.3) 

P39.2 Ενδοαµνιακή λοίµωξη του εµβρύου, που δεν ταξινοµείται αλλού 

P39.3 Νεογνική λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος 
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P39.4 Νεογνική λοίµωξη του δέρµατος 

Νεογνική πυοδερµία 

Εξαιρ.: σύνδροµο τοξικής επιδερµόλυσης από σταφυλόκοκκο [SSSS] (L00.-) 

νεογνική πέµφιγα (L00.-) 

P39.8 Άλλες καθορισµένες λοιµώξεις ειδικές για την περιγεννητική περίοδο 

P39.9 Λοίµωξη ειδική για την περιγεννητική περίοδο, µη καθορισµένη 

 

Αιµορραγικά και αιµατολογικά νοσήµατα του εµβρύου και του 

νεογνού 
 

(P50-P61) 

Εξαιρ.: συγγενής στένωση και ρίκνωση των χοληφόρων πόρων (Q44.3) 

σύνδροµο Crigler-Najjar (E80.5) 

σύνδροµο Dubin-Johnson (E80.6) 

σύνδροµο Gilbert (E80.4) 

κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες (D55-D58) 

P50.- Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος 
Εξαιρ.: συγγενής αναιµία από εµβρυϊκή απώλεια αίµατος (P61.3) 

P50.0 Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος από τα προδροµικά αγγεία 

P50.1 Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος από ρήξη του οµφάλιου λώρου 

P50.2 Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος από τον πλακούντα 

P50.3 Αιµορραγία προς δίδυµο έµβρυο (εµβρυοεµβρυϊκή µετάγγιση)  

P50.4 Αιµορραγία προς µητρική κυκλοφορία (εµβρυοµητρική µετάγγιση) 

P50.5 Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος από το οµφαλικό κολόβωµα του δίδυµου εµβρύου 

P50.8 Άλλη εµβρυϊκή απώλεια αίµατος 

P50.9 Εµβρυϊκή απώλεια αίµατος, µη καθορισµένη 

Εµβρυϊκή αιµορραγία ΜΚΑ 

P51.- Αιµορραγία από τον οµφάλιο λώρο του νεογνού 

Εξαιρ.: οµφαλίτιδα µε ήπια αιµορραγία (P38) 

P51.0 Μαζική αιµορραγία από τον οµφάλιο λώρο του νεογνού 

P51.8 Άλλες περιπτώσεις αιµορραγίας από τον οµφάλιο λώρο του νεογνού 

∆ιαφυγή από την απολίνωση του οµφάλιου λώρου ΜΚΑ 

P51.9 Αιµορραγία από τον οµφάλιο λώρο του νεογνού, µη καθορισµένη 

P52.- Ενδοκρανιακή µη τραυµατική αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού 

Περιλαµβ.:  ενδοκρανιακή αιµορραγία λόγω ανοξίας ή υποξίας 

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή αιµορραγία λόγω: 

• περιγεννητικής κάκωσης (P10.-) 

• άλλου τραυµατισµού (S06.-) 

• τραυµατισµού της µητέρας (P00.5) 

P52.0 Ενδοκοιλιακή (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού, 1ου βαθµού 

Υποεπενδυµατική αιµορραγία (χωρίς ενδοκοιλιακή επέκταση) 

P52.1 Ενδοκοιλιακή (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού, 2ου βαθµού 

Υποεπενδυµατική αιµορραγία µε ενδοκοιλιακή επέκταση 

P52.2 Ενδοκοιλιακή (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού, 3ου βαθµού 

Υποεπενδυµατική αιµορραγία µε αµφότερες ενδοκοιλιακή και ενδοεγκεφαλική επέκταση 
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P52.3 Μη καθορισµένη ενδοκοιλιακή (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του 

νεογνού 

P52.4 Ενδοεγκεφαλική (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού 

P52.5 Υπαραχνοειδής (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού 

P52.6 Παρεγκεφαλιδική (µη τραυµατική) αιµορραγία και αιµορραγία του οπίσθιου 

κρανιακού βόθρου του εµβρύου και του νεογνού 

P52.8 Άλλες ενδοκρανιακές (µη τραυµατικές) αιµορραγίες του εµβρύου και του νεογνού 

P52.9 Ενδοκρανιακή (µη τραυµατική) αιµορραγία του εµβρύου και του νεογνού, µη 

καθορισµένη 

P53 Αιµορραγική νόσος του εµβρύου και του νεογνού 

Περιλαµβ.:  ανεπάρκεια βιταµίνης Κ στο νεογνό 

P54.- Άλλες αιµορραγίες του νεογνού 

Εξαιρ.: εµβρυϊκή απώλεια αίµατος (P50.-) 

πνευµονική αιµορραγία που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο (P26.-) 

P54.0 Νεογνική αιµατέµεση 

Εξαιρ.: αιµατέµεση εξαιτίας κατάποσης µητρικού αίµατος (P78.2) 

P54.1 Νεογνική µέλαινα κένωση 

Εξαιρ.: µέλαινα κένωση εξαιτίας κατάποσης µητρικού αίµατος (P78.2) 

P54.2 Αιµορραγία από το ορθό στο νεογνό  

P54.3 Άλλη αιµορραγία πεπτικού στο νεογνό  

P54.4 Αιµορραγία των επινεφριδίων στο νεογνό  

P54.5 ∆ερµατική αιµορραγία στο νεογνό 

Εκχυµώσεις 

Επιπολής αιµατώµατα εµβρύου και νεογνού 

Πετέχειες 

Μωλωπισµός 

Εξαιρ.: κεφαλαιµάτωµα από τραυµατισµό κατά τον τοκετό (P12.0) 

εκχυµώσεις του τριχωτού της κεφαλής από τραυµατισµό κατά τον τοκετό (P12.3) 

P54.6 Κολπική αιµορραγία στο νεογνό 

Ψευδοπερίοδος 

P54.8 Άλλες καθορισµένες αιµορραγίες στο νεογνό 

P54.9 Αιµορραγία στο νεογνό, µη καθορισµένη 

P55.- Αιµολυτική νόσος του εµβρύου και του νεογνού 

P55.0 Rh ισοανοσοποίηση του εµβρύου και του νεογνού  

P55.1 ΑΒΟ ισοανοσοποίηση του εµβρύου και του νεογνού  

P55.8 Άλλες αιµολυτικές νόσοι του εµβρύου και του νεογνού 

P55.9 Αιµολυτική νόσος του εµβρύου και του νεογνού, µη καθορισµένη 

P56.- Εµβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιµολυτική νόσο 

Εξαιρ.: εµβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) 

εµβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ που δεν οφείλεται σε αιµολυτική νόσο (P83.2) 

P56.0 Εµβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση 

P56.9 Εµβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε άλλη και µη καθορισµένη αιµολυτική νόσο 

P57.- Πυρηνικός ίκτερος 

P57.0 Πυρηνικός ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση 
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P57.8 Άλλος καθορισµένος πυρηνικός ίκτερος 

Εξαιρ.: σύνδροµο Crigler-Najjar (E80.5) 

P57.9 Πυρηνικός ίκτερος, µη καθορισµένος 

P58.- Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταµένη αιµόλυση 

Εξαιρ.: ίκτερος που οφείλεται σε ισοανοσοποίηση (P55-P57) 

P58.0 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκχυµώσεις 

P58.1 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε αιµορραγία 

P58.2 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε λοίµωξη 

P58.3 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε πολυκυτταραιµία 

P58.4 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε τοξίνες ή φαρµακευτικές ουσίες που µεταδίδονται 

από τη µητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

P58.5 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε κατάποση µητρικού αίµατος 

P58.8 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη καθορισµένη εκτεταµένη αιµόλυση 

P58.9 Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε εκτεταµένη αιµόλυση, µη καθορισµένη 

P59.- Νεογνικός ίκτερος από άλλες και µη καθορισµένες αιτίες 
Εξαιρ.: νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε συγγενείς διαταραχές του µεταβολισµού (E70-E90) 

πυρηνικός ίκτερος (P57.-) 

P59.0 Νεογνικός ίκτερος που σχετίζεται µε πρόωρο τοκετό 

Υπερχολερυθριναιµία της προωρότητας 

Ίκτερος λόγω καθυστερηµένης σύζευξης της χολερυθρίνης, η οποία σχετίζεται µε πρόωρο τοκετό 

P59.1 Σύνδροµο πυκνής χολής [inspissated bile syndrome] 

P59.2 Νεογνικός ίκτερος από άλλη και µη καθορισµένη ηπατοκυτταρική βλάβη 

Εµβρυϊκή ή νεογνική (ιδιοπαθής) ηπατίτιδα 

Εµβρυϊκή ή νεογνική γιγαντοκυτταρική ηπατίτιδα 

Εξαιρ.: συγγενής ιογενής ηπατίτιδα (P35.3) 

P59.3 Νεογνικός ίκτερος από αναστολέα του µητρικού γάλακτος 

P59.8 Νεογνικός ίκτερος από άλλη καθορισµένη αιτία 

P59.9 Νεογνικός ίκτερος, µη καθορισµένος 

Φυσιολογικός ίκτερος (έντονος) (παρατεταµένος) ΜΚΑ 

P60 ∆ιάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έµβρυο και το νεογνό 

Περιλαµβ.:  σύνδροµο κατανάλωσης ινωδογόνου του εµβρύου ή του νεογνού 

P61.- Άλλα αιµατολογικά νοσήµατα της περιγεννητικής περιόδου 

Εξαιρ.: παροδική υπογαµµασφαιριναιµία της βρεφικής ηλικίας (D80.7) 

P61.0 Παροδική θροµβοπενία του νεογνού 

Νεογνική θροµβοπενία λόγω: 

• αφαιµαξοµετάγγισης 

• ιδιοπαθούς θροµβοπενίας της µητέρας 

• ισοανοσοποίησης 

P61.1 Πολυκυτταραιµία του νεογνού 

P61.2 Αναιµία της προωρότητας 

P61.3 Συγγενής αναιµία από εµβρυϊκή απώλεια αίµατος 

P61.4 Άλλες συγγενείς αναιµίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Συγγενής αναιµία ΜΚΑ 
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P61.5 Παροδική νεογνική ουδετεροπενία 

P61.6 Άλλες παροδικές διαταραχές της πήξης στο νεογνό 

P61.8 Άλλα καθορισµένα αιµατολογικά νοσήµατα της περιγεννητικής περιόδου 

P61.9 Αιµατολογικό νόσηµα της περιγεννητικής περιόδου µη καθορισµένο 

 

 

 

Παροδικές ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές ειδικές 

για το έµβρυο και το νεογνό 
 

(P70-P74) 
Περιλαµβ.:  παροδικές ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από την αντίδραση του βρέφους σε 

µητρικούς ενδοκρινικούς και µεταβολικούς παράγοντες, ή από την προσαρµογή του στην εξωµήτρια ζωή 

P70.- Παροδικές διαταραχές του µεταβολισµού των υδατανθράκων ειδικές για το 

έµβρυο και το νεογνό 

P70.0 Σύνδροµο βρέφους της µητέρας µε διαβήτη της κύησης 

P70.1 Σύνδροµο βρέφους διαβητικής µητέρας 

Σακχαρώδης διαβήτης της µητέρας (προϋπάρχων) που έχει επίδραση στο έµβρυο ή το νεογνό (µε 

υπογλυκαιµία) 

P70.2 Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης  

P70.3 Ιατρογενής νεογνική υπογλυκαιµία  

P70.4 Άλλη νεογνική υπογλυκαιµία 

Παροδική νεογνική υπογλυκαιµία 

P70.8 Άλλες παροδικές διαταραχές του µεταβολισµού των υδατανθράκων στο έµβρυο και στο 

νεογνό 

P70.9 Παροδική διαταραχή του µεταβολισµού των υδατανθράκων στο έµβρυο και στο 

νεογνό, µη καθορισµένη 

P71.- Παροδικές νεογνικές διαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου και 

µαγνησίου 

P71.0 Υποκαλιαιµία του νεογνού που οφείλεται σε κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος 

P71.1 Άλλη νεογνική υποκαλιαιµία 

Εξαιρ.: νεογνικός υποπαραθυρεοειδισµός (P71.4) 

P71.2 Νεογνική υποµαγνησιαιµία 

P71.3 Νεογνική τετανία χωρίς ανεπάρκεια ασβεστίου ή µαγνησίου 

Νεογνική τετανία ΜΚΑ 

P71.4 Παροδικός νεογνικός υποπαραθυρεοειδισµός 

P71.8 Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου και του 

 µαγνησίου 

P71.9 Παροδική νεογνική διαταραχή του µεταβολισµού του ασβεστίου και του µαγνησίου, µη 

καθορισµένη 

P72.- Άλλες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές 

Εξαιρ.: συγγενής υποθυρεοειδισµός µε ή χωρίς βρογχοκήλη (E03.0-E03.1) 

δυσορµονογενετική βρογχοκήλη (E07.1) 

σύνδροµο του Pendred (E07.1) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XVI 
 

Σελίδα 519   

 
 

P72.0 Νεογνική βρογχοκήλη που δεν ταξινοµείται αλλού 

Παροδική συγγενής βρογχοκήλη µε φυσιολογική λειτουργία 

P72.1 Παροδικός νεογνικός υπερθυρεοειδισµός 

Νεογνική θυρεοτοξίκωση 

P72.2 Άλλες παροδικές νεογνικές διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Παροδικός νεογνικός υποθυρεοειδισµός 

P72.8 Άλλες καθορισµένες παροδικές νεογνικές ενδοκρινικές διαταραχές 

P72.9 Παροδική νεογνική ενδοκρινική διαταραχή, µη καθορισµένη 

P74.- Άλλες παροδικές νεογνικές ηλεκτρολυτικές και µεταβολικές διαταραχές 

P74.0 Όψιµη νεογνική µεταβολική οξέωση 

P74.1 Νεογνική αφυδάτωση 

P74.2 ∆ιαταραχές της οµοιόστασης νατρίου στο νεογνό 

P74.3 ∆ιαταραχές της οµοιόστασης καλίου στο νεογνό 

P74.4 Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο νεογνό 

P74.5 Παροδική νεογνική τυροσιναιµία 

P74.8 Άλλες παροδικές µεταβολικές διαταραχές στο νεογνό 

P74.9 Παροδική µεταβολική διαταραχή στο νεογνό, µη καθορισµένη 

 

Νοσήµατα του γαστρεντερικού συστήµατος του εµβρύου και 

του νεογνού 
 

(P75-P78) 

Ειλεός από µηκώνιο σε κυστική ίνωση (E84.1+) 

Άλλη εντερική απόφραξη στο νεογνό 

P76.0 Σύνδροµο βύσµατος µηκωνίου 

Ειλεός από µηκώνιο όταν έχει αποκλειστεί η κυστική ίνωση 

Εξαιρ.: ειλεός από µηκώνιο σε κυστική ίνωση (E84.1) 

P76.1 Παροδικός ειλεός στο νεογνό 

Εξαιρ.: νόσος του Hirschsprung (Q43.1) 

P76.2 Εντερική απόφραξη που οφείλεται σε πήγµατα γάλακτος 

P76.8 Άλλη καθορισµένη εντερική απόφραξη στο νεογνό 

Εξαιρ.: εντερική απόφραξη που ταξινοµείται στις ενότητες K56.0-K56.5 

P76.9 Εντερική απόφραξη στο νεογνό, µη καθορισµένη 

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εµβρύου και του νεογνού 

Άλλα νοσήµατα του γαστρεντερικού συστήµατος στην περιγεννητική 

περίοδο 

Εξαιρ.: αιµορραγίες πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3) 

P78.0 Εντερική διάτρηση στην περιγεννητική περίοδο 

Περιτονίτιδα από µηκώνιο 

P78.1 Άλλη νεογνική περιτονίτιδα 

Νεογνική περιτονίτιδα ΜΚΑ 

P75* 

P76.- 

P77 

P78.- 
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P78.2 Αιµατέµεση και µέλαινα στο νεογνό λόγω κατάποσης µητρικού αίµατος 

P78.3 Μη λοιµώδης νεογνική διάρροια 

Νεογνική διάρροια ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νεογνική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα µη καθορισµένης προέλευσης (Α09.9) 

P78.8 Άλλα καθορισµένα νοσήµατα του γαστρεντερικού συστήµατος στην περιγεννητική 

περίοδο 

Συγγενής κίρρωση (ήπατος) 

Νεογνική γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 

Πεπτικό έλκος του νεογνού 

   P78.9 Νόσηµα του γαστρεντερικού συστήµατος στην περιγεννητική περίοδο, µη καθορισµένο 

 

 

 

Νοσολογικές οντότητες µε συµµετοχή του δέρµατος και της 

θερµορύθµισης του εµβρύου και του νεογνού 
 

(P80-P83) 

P80.- Υποθερµία του νεογνού 

P80.0 Βλάβες νεογνού από ψύχος 

Σοβαρή και υποτροπιάζουσα χρόνια υποθερµία σε συνδυασµό µε ερύθηµα προσώπου και άκρων, οιδήµατα, 

νευρολογικές και βιοχηµικές διαταραχές. 

Εξαιρ.: ήπια νεογνική υποθερµία (P80.8) 

P80.8 Άλλη νεογνική υποθερµία 

Ήπια νεογνική υποθερµία 

P80.9 Νεογνική υποθερµία, µη καθορισµένη 

P81.- Άλλες διαταραχές της θερµορύθµισης στο νεογνό 

P81.0 Υπερθερµία νεογνού προκαλούµενη από περιβαλλοντικούς παράγοντες 

P81.8 Άλλες καθορισµένες διαταραχές της θερµορύθµισης στο νεογνό 

P81.9 ∆ιαταραχή της θερµορύθµισης στο νεογνό, µη καθορισµένη 

Πυρετός νεογνού ΜΚΑ 

P83.- Άλλες νοσολογικές οντότητες µε συµµετοχή του δέρµατος και της 

θερµορύθµισης ειδικές για το έµβρυο και το νεογνό 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του καλυπτήριου συστήµατος [δέρµατος και εξαρτηµάτων] (Q80-Q84) 

νεογνική λοίµωξη του δέρµατος (P39.4) 

εµβρυϊκός ύδρωπας λόγω αιµολυτικής νόσου (P56.-) 

νινίδα, σµηγµατορροϊκή (L21.0) 

σύνδροµο τοξικής επιδερµόλυσης από σταφυλόκοκκο [SSSS] (L00.-) 

δερµατίτιδα εκ σπαργάνων (L22) 

P83.0 Νεογνικό σκληροίδηµα 

P83.1 Τοξικό ερύθηµα του νεογνού 

P83.2 Εµβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιµολυτική νόσο 

Εµβρυϊκός ύδρωπας MKA 

P83.3 Άλλο και µη καθορισµένο οίδηµα ειδικό για το έµβρυο και το νεογνό 

P83.4 ∆ιόγκωση του µαστού του νεογνού 

Μη λοιµώδης µαστίτιδα του νεογνού 
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P83.5 Συγγενής υδροκήλη 

P83.6 Οµφαλικός πολύποδας νεογνού 

P83.8 Άλλες καθορισµένες νοσολογικές οντότητες µε συµµετοχή του δέρµατος και της 

θερµορύθµισης ειδικές για το έµβρυο και το νεογνό 

Σύνδροµο χαλκόχρωου νεογνού [bronze baby syndrome] 

Νεογνική σκληροδερµία 

Νεογνική κνίδωση 

P83.9 Νοσολογική οντότητα του δέρµατος ειδική για το έµβρυο και το νεογνό, µη 

καθορισµένη 

 

 

 

Άλλες διαταραχές που προκαλούνται κατά την περιγεννητική 

περίοδο 
 

(P90-P96) 

P90 Νεογνικοί σπασµοί 

Εξαιρ.: καλοήθεις (οικογενείς) νεογνικοί σπασµοί (G40.3) 

P91.- Άλλες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού 

P91.0 Νεογνική εγκεφαλική ισχαιµία 

P91.1 Επίκτητες περικοιλιακές κύστεις του νεογνού 

P91.2 Νεογνική εγκεφαλική λευκοµαλάκυνση 

P91.3 Νεογνική εγκεφαλική ευερεθιστότητα 

P91.4 Νεογνική εγκεφαλική κατασταλτική δυσλειτουργία 

P91.5 Νεογνικό κώµα 

P91.6 Υποξική ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια [ΥΙΕ] του νεογνού 

P91.8- Άλλες καθορισµένες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού 

P91.80 Νεογνικό σύνδροµο εγκλεισµού και σύνδροµο apallic 

P91.88 Άλλες καθορισµένες εγκεφαλικές διαταραχές νεογνού 

P91.9 Εγκεφαλική διαταραχή του νεογνού, µη καθορισµένη 

P92.- Προβλήµατα σίτισης του νεογνού 

P92.0 Έµετοι του νεογνού 

P92.1 Παλινδρόµηση και αναµάσηση της τροφής του νεογνού  

P92.2 Αποστροφή σίτισης [βραδεία σίτιση] του νεογνού 

P92.3 Υποσιτισµός του νεογνού 

P92.4 Υπερσιτισµός του νεογνού 

P92.5 ∆ιαταραχές σίτισης του νεογνού κατά τον θηλασµό 

P92.8 Άλλες διαταραχές σίτισης του νεογνού 

P92.9 ∆ιαταραχή σίτισης του νεογνού, µη καθορισµένη 
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Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φαρµακευτικές ή 

ναρκωτικές ουσίες που χορηγούνται στο έµβρυο και το νεογνό 

Περιλαµβ.:  σύνδροµο φαιού βρέφους από χορήγηση χλωραµφαινικόλης 

Εξαιρ.: στερητικά σύνδροµα: 

• από τη χρήση εθιστικών φαρµακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών από τη µητέρα (P96.1) 

• από θεραπευτική χρήση φαρµακευτικών ουσιών στο νεογνό (P96.2) 

ίκτερος που οφείλεται σε φαρµακευτικές ουσίες ή τοξίνες που µεταδίδονται από τη µητέρα, 

ή χορηγούνται στο νεογνό (P58.4) 

αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή, ηρεµιστικά και άλλες φαρµακευτικές ουσίες 

που χορηγούνται στη µητέρα ή καταναλώνονται από αυτήν  (P04.0-P04.1, P04.4) 

P94.- ∆ιαταραχές του νεογνικού µυϊκού τόνου 

P94.0 Παροδική νεογνική µυασθένεια 

Εξαιρ.: µυασθένεια (G70.0) 

P94.1   Συγγενής µυϊκή υπερτονία 

P94.2     Συγγενής µυϊκή υποτονία 

Μη ειδικό σύνδροµο υποτονικού βρέφους 

P94.8 Άλλες διαταραχές του µυϊκού τόνου του νεογνού 

P94.9 ∆ιαταραχή του µυϊκού τόνου του νεογνού, µη καθορισµένη 

P95 Εµβρυϊκός θάνατος µη καθορισµένης αιτίας 

Περιλαµβ.: γέννηση νεκρού εµβρύου ΜΚΑ 

θνησιγενές έµβρυο ΜΚΑ 

P96.- Άλλες καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο 

P96.0 Συγγενής νεφρική ανεπάρκεια 

Νεογνική ουραιµία 

P96.1 Νεογνικά στερητικά συµπτώµατα από τη χρήση εθιστικών φαρµακευτικών ή 

ναρκωτικών ουσιών από τη µητέρα 

Σύνδροµο φαρµακευτικής στέρησης σε βρέφος εξαρτηµένης µητέρας 

Σύνδροµο φαρµακευτικής στέρησης σε νεογνό 

Εξαιρ.: αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή και ηρεµιστικά που χορηγούνται στη µητέρα 

κατά τη διάρκεια του τοκετού (P04.0) 

P96.2 Συµπτώµατα στέρησης από τη θεραπευτική χρήση φαρµάκων στο νεογνό 

P96.3 ∆ιεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό 

Νεογνική κρανιόφθιση [craniotabes] 

P96.4 ∆ιακοπή της κύησης ως αιτία παθολογικών καταστάσεων του εµβρύου και νεογνού 

Εξαιρ.: προκλητή αποβολή (O04.-) 

P96.5 Επιπλοκές ενδοµήτριων επεµβάσεων, που δεν ταξινοµούνται αλλού, ως αιτίες 

παθολογικών καταστάσεων του εµβρύου και νεογνού 

P96.8 Άλλες καθορισµένες νοσολογικές οντότητες που προκαλούνται κατά την 

περιγεννητική περίοδο 

P96.9 Νοσολογική οντότητα που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο, µη 

καθορισµένη 

Συγγενής αδυναµία ΜΚΑ 

 

 

  

P93 
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Κεφάλαιο XVII 

Συγγενείς ανωµαλίες, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές 

ανωµαλίες 

(Q00 - Q99) 
 

Εξαιρούνται: ενδογενείς µεταβολικές διαταραχές (E70-E90) 

 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Q00-Q07  Συγγενείς ανωµαλίες του νευρικού συστήµατος 

Q10-Q18  Συγγενείς ανωµαλίες του οφθαλµού, του ωτός, του προσώπου και του τραχήλου 

Q20-Q28  Συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος 

Q30-Q34  Συγγενείς ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος 

Q35-Q37  Χειλεοσχιστία, γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία 

Q38-Q45  Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του πεπτικού συστήµατος 

Q50-Q56  Συγγενείς ανωµαλίες των γεννητικών οργάνων 

Q60-Q64  Συγγενείς ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος 

Q65-Q79  Συγγενείς ανωµαλίες και διαµαρτίες διάπλασης του µυοσκελετικού συστήµατος 

Q80-Q89  Άλλες συγγενείς ανωµαλίες 

Q90-Q99  Χρωµοσωµικές ανωµαλίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγενείς ανωµαλίες του νευρικού συστήµατος 
 

(Q00-Q07) 

Q00.- Ανεγκεφαλία και συναφείς ανωµαλίες 

Q00.0 Ανεγκεφαλία 

Ακρανία 

Αµυελεγκεφαλία [ανεγκεφαλία και έλλειµµα νωτιαίου µυελού] 

Ακεφαλία 

Ηµιανεγκεφαλία 

Ηµικεφαλία 

Q00.1 Κρανιοραχιόσχιση [συνδυασµός ραχιόσχισης και ανεγκεφαλίας]  

Q00.2 Ινιεγκεφαλία 
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Q01.- Εγκεφαλοκήλη 

Περιλαµβ.:  εγκεφαλοµυελοκήλη 

υδροεγκεφαλοκήλη 

υδροµηνιγγοκήλη, κρανιακή 

µηνιγγοεγκεφαλοκήλη 

µηνιγγοκήλη, εγκεφαλική 

Εξαιρ.: σύνδροµο Meckel Gruber (Q61.9) 

Q01.0 Μετωπιαία εγκεφαλοκήλη  

Q01.1 Ρινοµετωπιαία εγκεφαλοκήλη  

Q01.2 Ινιακή εγκεφαλοκήλη 

Q01.8 Εγκεφαλοκήλη άλλων εντοπίσεων 

Q01.9 Εγκεφαλοκήλη, µη καθορισµένη 

Q02 Μικροκεφαλία 
Περιλαµβ.: υδροµικροκεφαλία 

µικροεγκεφαλία 

Εξαιρ.: σύνδροµο Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q03.- Συγγενής υδροκέφαλος 

Περιλαµβ.:  υδροκέφαλος σε νεογνό 

Εξαιρ.: σύνδροµο Arnold-Chiari (Q07.0) 

υδροκέφαλος: 

• που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσµωση (P37.1) 

• επίκτητος (G91.-) 

• µε δισχιδή ράχη (Q05.0-Q05.4) 

Q03.0 Ανωµαλίες του υδραγωγού του Sylvius 

Υδραγωγού του Sylvius: 

• ανωµαλία 

• απόφραξη, συγγενής 

• στένωση 

Q03.1 Ατρησία του µέσου και πλάγιου τρήµατος της τέταρτης κοιλίας [τρήµατα των 

Magendi και Luschka] 

Σύνδροµο Dandy-Walker 

Q03.8 Άλλος συγγενής υδροκέφαλος 

Q03.9 Συγγενής υδροκέφαλος, µη καθορισµένος 

Q04.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του εγκεφάλου 

Εξαιρ.: µακροκεφαλία (Q75.3) 

κυκλωπία (Q87.0) 

Q04.0 Συγγενείς ανωµαλίες του µεσολοβίου 

Αγενεσία του µεσολοβίου 

Q04.1 Αρινεγκεφαλία 

Q04.2 Ολοπροσεγκεφαλία [holoprosencephaly] 
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Q04.3 Άλλες ελλειµµατικές δυσπλασίες του εγκεφάλου 

Αγενεσία 

Απλασία τµήµατος του εγκεφάλου 

Έλλειψη 

Υποπλασία 

Αγυρία 

Υδρανεγκεφαλία 

Λειεγκεφαλία 

Μικρογυρία 

Παχυγυρία 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του µεσολοβίου (Q04.0) 

Q04.4 ∆ιαφραγµατo-oπτική δυσπλασία [σύνδροµο de Morsier]  

Q04.5 Μεγαλεγκεφαλία 

Q04.6 Συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις 

Πορεγκεφαλία 

Σχιζεγκεφαλία 

Εξαιρ.: επίκτητη πορεγκεφαλική κύστη (G93.0) 

Q04.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του εγκεφάλου 

Μακρογυρία 

Q04.9 Συγγενής ανωµαλία του εγκεφάλου, µη καθορισµένη 

Συγγενής(εις): 

• ανωµαλία 

• δυσπλασία του εγκεφάλου ΜΚΑ 

• νόσηµα ή αλλοίωση 

• πολλαπλές ανωµαλίες 

Q05.- ∆ισχιδής ράχη 

Περιλαµβ.:  υδροµηνιγγοκήλη (νωτιαία) 

µηνιγγοµυελοκήλη 

µηνιγγοκήλη (νωτιαία) 

µυελοµηνιγγοκήλη 

µυελοκήλη 

ραχιόσχιση 

δισχιδής ράχη (ανοιχτή) (κυστική) 

συριγγοµυελοκήλη 

Εξαιρ.: σύνδροµο Arnold-Chiari (Q07.0) 

λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0) 

Q05.0 ∆ισχιδής ράχη αυχενικής µοίρας µε υδροκέφαλο 

Q05.1 ∆ισχιδής ράχη θωρακικής µοίρας µε υδροκέφαλο 

∆ισχιδής ράχη: 

• οπίσθια µε υδροκέφαλο 

• θωρακοοσφυϊκή 

Q05.2 ∆ισχιδής ράχη οσφυϊκής µοίρας µε υδροκέφαλο 

∆ισχιδής ράχη οσφυοϊερής χώρας µε υδροκέφαλο 

Q05.3 ∆ισχιδής ράχη ιερής µοίρας µε υδροκέφαλο 

Q05.4 Μη καθορισµένη δισχιδής ράχη µε υδροκέφαλο 

Q05.5 ∆ισχιδής ράχη αυχενικής µοίρας χωρίς υδροκέφαλο 
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Q05.6 ∆ισχιδής ράχη θωρακικής µοίρας χωρίς υδροκέφαλο 

∆ισχιδής ράχη: 

• οπίσθια ΜΚΑ 

• θωρακοοσφυϊκή ΜΚΑ 

Q05.7 ∆ισχιδής ράχη οσφυϊκής µοίρας χωρίς υδροκέφαλο 

∆ισχιδής ράχη οσφυοϊερής χώρας ΜΚΑ 

Q05.8 ∆ισχιδής ράχη ιερής µοίρας χωρίς υδροκέφαλο 

Εξαιρ.: βοθρίο κύστης κόκκυγος (L05.-) 

Q05.9 ∆ισχιδής ράχη, µη καθορισµένη 

Q06.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του νωτιαίου µυελού 

Q06.0 Αµυελία 

Q06.1 Υποπλασία και δυσπλασία του νωτιαίου µυελού 

Ατελοµυελία 

Μυελατέλια 

Μυελοδυσπλασία νωτιαίου µυελού 

Q06.2 ∆ιαστηµατοµυελία 

Q06.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της ιππουρίδας 

Q06.4 Υδροµυελία 

Υδρορράχη 

Q06.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του νωτιαίου µυελού 

Q06.9 Συγγενής ανωµαλία του νωτιαίου µυελού, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία του νωτιαίου µυελού ή των µηνίγγων ΜΚΑ 

• δυσπλασία 

• νόσηµα ή αλλοίωση 

Q07.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του νευρικού συστήµατος 

Εξαιρ.: οικογενής δυσαυτονοµία [σύνδροµο Riley-Day] (G90.1) 

νευροϊνωµάτωση (µη κακοήθης) (Q85.0) 

Q07.0 Σύνδροµο Arnold-Chiari 

Q07.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του νευρικού συστήµατος 

Αγενεσία νεύρων 

Γναθοβλεφαρικό σύνδροµο 

Σύνδροµο (Marcus-) Gunn 

Μετατόπιση του βραχιόνιου πλέγµατος 

Q07.9 Συγγενής ανωµαλία του νευρικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία του νευρικού συστήµατος ΜΚΑ 

• δυσπλασία 

• νόσηµα ή αλλοίωση 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XVII 
 
 

Σελίδα 527  
 
 

 
 

 

 

 

 

Συγγενείς ανωµαλίες του οφθαλµού, του ωτός, του προσώπου 

και του τραχήλου 
 

(Q10-Q18) 

Εξαιρ.: συγγενής ανωµαλία: 

• αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4) 

• λάρυγγα (Q31.-) 

• χείλους ΜΤΑ (Q38.0) 

• ρίνας (Q30.-) 

• παραθυρεοειδούς αδένα (Q89.2) 

• θυρεοειδούς αδένα (Q89.2) 

χειλεοσχιστία [λαγώχειλο], γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία [λυκόστοµα] (Q35-Q37) 

Q10.- Συγγενείς ανωµαλίες του βλεφάρου, της δακρυϊκής συσκευής και του 

οφθαλµικού κόγχου 

Εξαιρ.: κρυπτόφθαλµος MKA (Q11.2) 

σύνδροµο κρυπτόφθαλµου (Q87.0) 

Q10.0 Συγγενής πτώση  

Q10.1 Συγγενές εκτρόπιο  

Q10.2 Συγγενές εντρόπιο 

Q10.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του βλεφάρου 

Αβλεφαρία, απλασία βλεφάρων 

Επικουρικό(οί): 

• βλέφαρο 

• οφθαλµικοί µύες 

Συγγενής ανωµαλία του βλεφάρου ΜΚΑ 

Συγγενής βλεφαροφίµωση 

Έλλειψη ή αγενεσία: 

• βλεφάρου 

• βλεφαρίδων 

Κολόβωµα του βλεφάρου 

Q10.4 Έλλειψη και αγενεσία της δακρυϊκής συσκευής 

Έλλειψη του δακρυϊκού σηµείου 

Q10.5 Συγγενής στένωση και ρίκνωση του δακρυϊκού σωληναρίου 

Q10.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της δακρυϊκής συσκευής 

Συγγενής ανωµαλία της δακρυϊκής συσκευής ΜΚΑ 

Q10.7 Συγγενής ανωµαλία του οφθαλµικού κόγχου 

Q11.- Ανοφθαλµία, µικροφθαλµία και µακροφθαλµία 

Q11.0 Κυστικός βολβός [congenital cystic eyeball]  

Q11.1 Άλλη ανοφθαλµία 

Αγενεσία του οφθαλµού 

Απλασία 
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Q11.2 Μικρόφθαλµος 

∆υσπλασία του οφθαλµού 

Υποπλασία του οφθαλµού 

Κρυπτόφθαλµος MKA 

Ατροφία οφθαλµού 

Εξαιρ.: σύνδροµο κρυπτόφθαλµου (Q87.0) 

Q11.3 Μακρόφθαλµος 

Εξαιρ.: µακρόφθαλµος σε συγγενές γλαύκωµα (Q15.0) 

Q12.- Συγγενείς ανωµαλίες του φακού 

Q12.0 Συγγενής καταρράκτης  

Q12.1 Συγγενής εκτοπία του φακού  

Q12.2 Κολόβωµα του φακού 

Q12.3 Συγγενής αφακία φακού 

Q12.4 Σφαιροφακία 

Q12.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του φακού 

Q12.9 Συγγενής ανωµαλία του φακού, µη καθορισµένη 

Q13.- Συγγενείς ανωµαλίες του πρόσθιου τµήµατος του οφθαλµού 
Q13.0 Κολόβωµα της ίριδας 

Κολόβωµα ΜΚΑ 

Q13.1 Έλλειψη της ίριδας 
Ανιριδία 

Q13.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της ίριδας 
Συγγενείς ανωµαλίες της ίριδας ΜΚΑ 

Συγγενής ανισοκορία 

Ατρησία της κόρης 

Εκτοπία κόρης 

Q13.3 Συγγενής θολερότητα του κερατοειδούς 

Q13.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του κερατοειδούς 

Συγγενής ανωµαλία του κερατοειδούς ΜΚΑ 

Μικροκερατοειδής 

Ανωµαλία Peters [δυσγενεσία πρόσθιου θαλάµου] 

Q13.5 Κυανοί σκληροί 

Q13.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του πρόσθιου τµήµατος του οφθαλµού 

Σύνδροµο Rieger 

Q13.9 Συγγενής ανωµαλία του πρόσθιου τµήµατος του οφθαλµού, µη καθορισµένη 

Q14.- Συγγενείς ανωµαλίες του οπίσθιου τµήµατος του οφθαλµού 

Q14.0 Συγγενής ανωµαλία του υαλοειδούς σώµατος 

Συγγενής θολερότητα του υαλοειδούς σώµατος 

Q14.1 Συγγενής ανωµαλία του αµφιβληστροειδούς 

Συγγενές ανεύρυσµα του αµφιβληστροειδούς 

Q14.2 Συγγενής ανωµαλία του οπτικού δίσκου 

Κολόβωµα του οπτικού δίσκου 

Q14.3 Συγγενής ανωµαλία του χοριοειδούς χιτώνα 

Q14.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του οπίσθιου τµήµατος του οφθαλµού 

Κολόβωµα του βυθού 
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Q14.9 Συγγενής ανωµαλία του οπίσθιου τµήµατος του οφθαλµού, µη καθορισµένη 

Q15.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του οφθαλµού 

Εξαιρ.: συγγενής νυσταγµός (H55) 

οφθαλµικός αλφισµός (E70.3) 

µελαγχρωστική αµφιβληστροειδίτιδα (H35.5) 

Q15.0 Συγγενές γλαύκωµα 

Βούφθαλµος 

Νεογνικό γλαύκωµα 

Υδρόφθαλµος 

Κερατόσφαιρα συγγενής, µε γλαύκωµα 

Μακροκερατοειδής µε γλαύκωµα 

Μακροφθαλµία σε συγγενές γλαύκωµα 

Μεγακερατοειδής µε γλαύκωµα 

Q15.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του οφθαλµού 

Q15.9 Συγγενής ανωµαλία του οφθαλµού, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία του οφθαλµού ΜΚΑ 

• δυσπλασία 

Q16.- Συγγενείς ανωµαλίες του ωτός που προκαλούν βλάβη της ακοής 

Εξαιρ.: συγγενής κώφωση ή βαρηκοΐα (H90.-) 

Q16.0 Συγγενής έλλειψη του ωτικού πτερυγίου 

Q16.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ακουστικού πόρου (έξω) 

Ατρησία ή στένωση του οστέϊνου ακουστικού πόρου 

Q16.2 Έλλειψη ευσταχιανής σάλπιγγας (συγγενής) 

Q16.3 Συγγενής ανωµαλία των ακουστικών οσταρίων 

Συνοστέωση ακουστικών οσταρίων 

Q16.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του µέσου ωτός 

Συγγενής ανωµαλία του µέσου ωτός ΜΚΑ 

Q16.5 Συγγενής ανωµαλία του έσω ωτός 

Ανωµαλία: 

• του οργάνου του corti 

• του µεµβρανώδους λαβυρίνθου 

Q16.9 Συγγενής ανωµαλία του ωτός που προκαλεί βλάβη της ακοής, µη καθορισµένη 

Συγγενής έλλειψη του ωτός ΜΚΑ 

Q17.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του ωτός 

Εξαιρ.: προωτιαία κύστη, συγγενής (Q18.1) 

Q17.0 Επικουρικό ωτικό πτερύγιο 

Επικουρικός τράγος 

Προωτιαίο έπαρµα 

Πολυωτία 

Υπεράριθµο: 

• ωτίο 

• λοβίο ωτός 

Q17.1 Μακροωτία 

Q17.2     Μικροωτία 
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Q17.3 Άλλη µορφολογική ανωµαλία του ωτός 

Μυτερό ους 

Q17.4 Ανωµαλίες της θέσης του ωτός 

Χαµηλή πρόσφυση ώτων 

Εξαιρ.: αυχενικό πτερύγιο λόγω υπολείµµατος βραγχιακής κύστης (Q18.2) 

Q17.5 Αφεστώτα ώτα 

Q17.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του ωτός 

Συγγενής έλλειψη του λοβού του ωτός 

Q17.9 Συγγενής ανωµαλία του ωτός, µη καθορισµένη 

Συγγενής ανωµαλία του ωτός ΜΚΑ 

Q18.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του προσώπου και του τραχήλου 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες των οστών του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου (Q75.-) 

οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες [συµπεριλαµβάνεται η ανωµαλία σύγκλεισης] (K07.-) 

σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που προσβάλλουν κυρίως το πρόσωπο (Q87.0) 

χειλεοσχιστία [λαγώχειλο], γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία [λυκόστοµα] (Q35-Q37) 

παραµονή του θυρεογλωσσικού πόρου (Q89.2) 

καταστάσεις που ταξινοµούνται στην ενότητα Q67.0-Q67.4 

κυκλωπία (Q87.0) 

Q18.0 Βραγχιακός κόλπος, συρίγγιο και κύστη 

Κατάλοιπα βραγχιακής σχισµής 

Q18.1 Προωτιαίο βοθρίο και κύστη 

Συρίγγιο: 

• πτερυγίου, συγγενές 

• τραχηλοωτιαίο 

Βοθρίο και κύστη µπροστά από τον τράγο 

Q18.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της βραγχιακής σχισµής 

Ανωµαλία της βραγχιακής σχισµής ΜΚΑ 

Αυχενικό πτερύγιο λόγω υπολείµµατος βραγχιακής κύστης 

Ωτοκεφαλία 

Q18.3 Πτερύγιο του αυχένα 

Αυχενικό πτερύγιο 

Q18.4 Μακροστοµία 

Q18.5 Μικροστοµία 

Q18.6 Μακροχειλία 

Υπερτροφία του χείλους, συγγενής 

Q18.7 Μικροχειλία 

Q18.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του προσώπου και του τραχήλου 

Μέσης γραµµής: 

• συρίγγιο του προσώπου και του τραχήλου 

• βοθρίο 

• κύστη 

Q18.9 Συγγενής ανωµαλία του προσώπου και του τραχήλου, µη καθορισµένη 

Συγγενής ανωµαλία ΜΚΑ του προσώπου και του τραχήλου 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XVII 
 
 

Σελίδα 531  
 
 

 
 

Συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος 
 

(Q20-Q28) 

 

Q20.- Συγγενείς ανωµαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των µεταξύ τους 

συνδέσεων 

Εξαιρ.: δεξιοκαρδία µε αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 

αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 

Q20.0 Κοινός αρτηριακός κορµός 

Παραµονή αρτηριακού κορµού 

Q20.1 ∆ιπλή έξοδος [διπλοέξοδος] δεξιάς κοιλίας 

Σύνδροµο Taussig-Bing 

Q20.2 ∆ιπλή έξοδος αριστερής κοιλίας 

Q20.3 Ανώµαλη κοιλιοαρτηριακή επικοινωνία 

∆εξιά έκφυση της αορτής 

Μετάθεση µεγάλων αγγείων (πλήρης) 

Q20.4 Κοιλία µε διπλή είσοδο [διπλοείσοδο] 

Τρίχωρη δίκολπη καρδιά [cor triloculare biatriatum] 

Κοινή κοιλία 

Μονήρης κοιλία 

Q20.5 Ανώµαλη κολποκοιλιακή επικοινωνία 

∆ιορθωµένη µετάθεση µεγάλων αγγείων 

Αριστερή µετάθεση 

Κοιλιακή αναστροφή 

Q20.6 Κολπικός ισοµερισµός 

Κολπικός ισοµερισµός µε ασπληνία ή πολυσπληνία 

Q20.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των µεταξύ τους 

συνδέσεων 

Q20.9 Συγγενής ανωµαλία των καρδιακών κοιλοτήτων και των µεταξύ τους συνδέσεων, µη 

καθορισµένη 

Q21.- Συγγενείς ανωµαλίες των καρδιακών διαφραγµάτων 

Εξαιρ.: επίκτητα ελλείµµατα του καρδιακού διαφράγµατος (I51.0) 

Q21.0 Έλλειµµα στο µεσοκοιλιακό διάφραγµα [µεσοκοιλιακό έλλειµµα]  

Q21.1 Έλλειµµα στο µεσοκολπικό διάφραγµα [µεσοκολπικό έλλειµµα] 

Ανοικτό ή παραµένον: 

• ωοειδές τρήµα 

• δευτερογενές µεσοκολπικό διάφραγµα 

Έλλειµµα δευτερογενούς µεσοκολπικού διαφράγµατος (τύπος ΙΙ) 

Έλλειµµα στεφανιαίου κόλπου 

Έλλειµµα φλεβώδους κόλπου 

Q21.2 Έλλειµµα του κολποκοιλιακού διαφράγµατος 

Κοινό κολποκοιλιακό κανάλι 

Έλλειµµα ενδοκαρδιακών προσκεφαλαίων 

Έλλειµµα του πρωτογενούς µεσοκολπικού διαφράγµατος (τύπος Ι) 
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Q21.3 Τετραλογία του Fallot 

Έλλειµµα µεσοκοιλιακού διαφράγµατος µε στένωση ή ατρησία της πνευµονικής αρτηρίας, δεξιοθεσία της 

αορτής [εφίππευση αορτής] και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας 

Q21.4 Έλλειµµα του αορτοπνευµονικού διαφράγµατος 

Αορτοπνευµονικό παράθυρο 

Έλλειµµα αορτοπνευµονικού διαφράγµατος 

Q21.8- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των καρδιακών διαφραγµάτων 

Q21.80 Πενταλογία του Fallot 

Q21.88 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των καρδιακών διαφραγµάτων 

Έλλειµµα Eisenmenger 

Εξαιρ.: Eisenmenger: 

• σύµπλεγµα (I27.8) 

• σύνδροµο (I27.8) 

Q21.9 Συγγενής ανωµαλία του καρδιακού διαφράγµατος, µη καθορισµένη 
∆ιαφραγµατικό (καρδιακό) έλλειµµα ΜΚΑ 

Q22.- Συγγενείς ανωµαλίες της πνευµονικής και της τριχλώχινας βαλβίδας 

Q22.0 Ατρησία της πνευµονικής βαλβίδας 

Q22.1 Συγγενής στένωση της πνευµονικής βαλβίδας 

Q22.2 Συγγενής ανεπάρκεια της πνευµονικής βαλβίδας 

Παλινδρόµηση αίµατος σε συγγενή ανεπάρκεια πνευµονικής βαλβίδας 

Q22.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της πνευµονικής βαλβίδας 

Συγγενής ανωµαλία της πνευµονικής βαλβίδας ΜΚΑ 

Q22.4 Συγγενής στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας 

Ατρησία της τριγλώχινας βαλβίδας 

Q22.5 Ανωµαλία του Ebstein 

Q22.6 Σύνδροµο υποπλαστικής δεξιάς καρδίας 

Q22.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της τριγλώχινας βαλβίδας 

Q22.9 Συγγενής ανωµαλία της τριγλώχινας βαλβίδας, µη καθορισµένη 

Q23.- Συγγενείς ανωµαλίες της αορτικής και της µιτροειδούς βαλβίδας 

Q23.0 Συγγενής στένωση της αορτικής βαλβίδας 

Συγγενής αορτική ατρησία 

Συγγενής αορτική στένωση 

Εξαιρ.: συγγενής υποαορτική στένωση (Q24.4) 
αυτή που απαντάται στο σύνδροµο υποπλαστικής αριστερής καρδίας (Q23.4) 

Q23.1 Συγγενής ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας 

Συγγενής αορτική ανεπάρκεια 

∆ιγλώχινα αορτική βαλβίδα 

Q23.2 Συγγενής µιτροειδική στένωση 

Συγγενής ατρησία της µιτροειδούς 

Q23.3 Συγγενής ανεπάρκεια της µιτροειδούς 

Q23.4 Σύνδροµο αριστερής υποπλαστικής καρδίας 

Ατρησία ή εκσεσηµασµένη υποπλασία του αορτικού στοµίου ή της αορτικής βαλβίδας, µε υποπλασία 

της ανιούσας  αορτής  και  µε  ελαττωµατική  ανάπτυξη  της  αριστερής  κοιλίας  (µε  στένωση  ή  

ατρησία  της µιτροειδούς βαλβίδας). 

Q23.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της αορτικής και της µιτροειδούς βαλβίδας 

Q23.9 Συγγενής ανωµαλία της αορτικής και της µιτροειδούς βαλβίδας, µη καθορισµένη 
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Q24.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της καρδιάς 

Εξαιρ.:         ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4) 

Q24.0 ∆εξιοκαρδία 

Εξαιρ.:        δεξιοκαρδία µε αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 

αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 

κολπικός ισοµερισµός (µε ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6) 

Q24.1 Αριστεροκαρδία 

Εντόπιση της καρδιάς στο αριστερό ηµιθωράκιο µε την κορυφή στραµµένη προς τα αριστερά, αλλά µε 

αναστροφή άλλων σπλάχνων και συγγενείς ανωµαλίες της καρδιάς, ή διορθωµένη µετάθεση των 

µεγάλων αγγείων. 

Q24.2 Τρίκολπη καρδιά (cor triatriatum)  

Q24.3 Πνευµονική χοανοειδής στένωση  

Q24.4 Συγγενής υποαορτική στένωση  

Q24.5 Ανωµαλίες των στεφανιαίων αγγείων 

Συγγενές ανεύρυσµα στεφανιαίας (αρτηρίας) 

Q24.6 Συγγενής καρδιακός αποκλεισµός 

Q24.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες της καρδιάς 

Συγγενής ανωµαλία: 

• µυοκαρδίου 

• περικαρδίου 

Συγγενές εκκόλπωµα αριστερής κοιλίας 

Εκτοπία καρδιάς 

Ανωµαλία του Uhl 

Q24.9 Συγγενής ανωµαλία της καρδιάς, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία της καρδιάς ΜΚΑ 

• νόσος 

Q25.- Συγγενείς ανωµαλίες των µεγάλων αρτηριών 

Q25.0 Ανοικτός αρτηριακός πόρος 

Ανοικτός Βοτάλλειος πόρος 

Παραµονή ανοικτού αρτηριακού πόρου 

Q25.1 Στένωση του ισθµού της αορτής 

Ισθµική στένωση αορτής (πριν τον αρτηριακό πόρο) (µετά τον αρτηριακό πόρο) 

Q25.2 Ατρησία της αορτής 

Q25.3 Στένωση της αορτής (συγγενής) 

Υπερβαλβιδική αορτική στένωση 

Εξαιρ.:         συγγενής στένωση αορτικής βαλβίδας (Q23.0) 
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Q25.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της αορτής 

Ανεύρυσµα κόλπου Valsalva (µε ρήξη) 

Συγγενές(ής): 

• ανεύρυσµα 

• διάταση αορτής 

• απλασία 

• έλλειµµα 

∆ιπλό αορτικό τόξο [αγγειακός δακτύλιος της αορτής] 

Υποπλασία της αορτής 

Παραµονή: 

• αγγειακών διαµαρτιών διάπλασης στο επίπεδο του αορτικού τόξου 

• δεξιού αορτικού τόξου 

Εξαιρ.: υποπλασία της αορτής σε σύνδροµο υποπλαστικής αριστερής καρδίας (Q23.4) 

Q25.5 Ατρησία της πνευµονικής αρτηρίας 

Q25.6 Στένωση της πνευµονικής αρτηρίας (συγγενής) 

Υπερβαλβιδική στένωση πνευµονικής αρτηρίας 

Q25.7 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της πνευµονικής αρτηρίας 
Ανώµαλη έκφυση πνευµονικής αρτηρίας 

Αγενεσία 

Ανεύρυσµα πνευµονικής αρτηρίας, συγγενές(ής) 

Ανωµαλία 

Υποπλασία 

Πνευµονικό αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσµα 

Q25.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των µεγάλων αρτηριών 

Q25.9 Συγγενής ανωµαλία των µεγάλων αρτηριών, µη καθορισµένη 

Q26.- Συγγενείς ανωµαλίες των µεγάλων φλεβών 

Q26.0 Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας 

Συγγενής στένωση της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω) 

Q26.1 Παραµονή αριστερής άνω κοίλης φλέβας 

Q26.2 Ολική ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών 

Q26.3 Μερική ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών 

Q26.4 Ανώµαλη εκβολή πνευµονικών φλεβών, µη καθορισµένη 

Q26.5 Ανώµαλη εκβολή πυλαίας φλέβας 

Q26.6 Επικοινωνία (συγγενής) µεταξύ της πυλαίας φλέβας και της ηπατικής αρτηρίας 

Q26.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των µεγάλων φλεβών 

∆ιακοπή της κάτω κοίλης φλέβας µε συνέχεια στην άζυγο φλέβα 

Έλλειψη της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω) 

Παραµονή της αριστερής οπίσθιας κεφαλικής φλέβας 

Συγγενές φλεβολοβώδες σύνδροµο ή σύνδροµο του σπαθιού (σύνδροµο scimitar) 

Q26.9 Συγγενής ανωµαλία µεγάλης φλέβας, µη καθορισµένη 
Ανωµαλία της κοίλης φλέβας (κάτω) (άνω) ΜΚΑ 

Q27.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήµατος 

Εξαιρ.: συγγενές ανεύρυσµα του αµφιβληστροειδούς (Q14.1) 

ανωµαλίες των (της): 

• πνευµονικής αρτηρίας (Q25.5-Q25.7) 

• εγκεφαλικών και εξωκρανιακών αγγείων (Q28.0-Q28.3) 

• στεφανιαίων αγγείων (Q24.5) 

αιµαγγείωµα και λεµφαγγείωµα (D18.-) 
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Q27.0 Συγγενής έλλειψη και υποπλασία της οµφαλικής αρτηρίας 

Μονήρης οµφαλική αρτηρία 

Q27.1 Συγγενής στένωση της νεφρικής αρτηρίας 

Q27.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της νεφρικής αρτηρίας 

Συγγενής ανωµαλία της νεφρικής αρτηρίας ΜΚΑ 

Πολλαπλές νεφρικές αρτηρίες 

Q27.3 Περιφερική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία 

Αρτηριοφλεβώδες  ανεύρυσµα 

Εξαιρ.: επίκτητο αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσµα (I77.0) 

Q27.4 Συγγενής φλεβεκτασία 

Q27.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήµατος 

Έκτοπη έκφυση υποκλείδιας αρτηρίας 

Συγγενές(ής): 

• ανεύρυσµα (περιφερικό) 

• στένωση, αρτηρίας 

• κιρσός 

Ατρησία αρτηρίας ή φλέβας, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Έλλειψη 

Q27.9 Συγγενής ανωµαλία του περιφερικού αγγειακού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Ανωµαλία αρτηρίας ή φλέβας ΜΚΑ 

Q28.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος 
Για την  κωδικοποίηση της  εγκεφαλικής  αιµορραγίας,  χρησιµοποιήστε  αρχικά  έναν  κωδικό  της ενότητας 

I60-I62 

Εξαιρ.: Συγγενές ανεύρυσµα: 

• στεφανιαίων αγγείων (Q24.5) 

• περιφερικού αγγείου (Q27.8) 

• πνευµονικής αρτηρίας (Q25.7) 

• αµφιβληστροειδούς (Q14.1) 

• ΜΚΑ (Q27.8) 

Q28.0- Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.00 Συγγενές αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσµα των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.01 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.08 Άλλες συγγενείς αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.09 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων, µη καθορισµένη 

Q28.1- Άλλες ανωµαλίες των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.10 Συγγενές ανεύρυσµα των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.11 Συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.18 Άλλη συγγενής δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων 

Q28.19 Συγγενής δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων, µη καθορισµένη 

Q28.2- Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων  

Q28.20 Συγγενές αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσµα των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.21 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.28 Άλλη συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.29 Συγγενής αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων, µη καθορισµένη 

Q28.3- Άλλες ανωµαλίες των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.30 Συγγενές ανεύρυσµα των εγκεφαλικών αγγείων 
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Q28.31 Συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.38 Άλλη συγγενής δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων 

Q28.39 Συγγενής δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων, µη καθορισµένη 

Q28.8- Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος 

Q28.80 Άλλο συγγενές ανεύρυσµα του κυκλοφορικού συστήµατος 

Q28.81 Άλλο συγγενές συρίγγιο/επικοινωνία του κυκλοφορικού συστήµατος 

Q28.88 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του κυκλοφορικού συστήµατος 

Q28.9 Συγγενής ανωµαλία του κυκλοφορικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

 

 

 

Συγγενείς ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος 
 

(Q30-Q34) 

Q30.- Συγγενείς ανωµαλίες της ρινός 

Εξαιρ.: συγγενής σκολίωση του ρινικού διαφράγµατος (Q67.4) 

Q30.0 Ατρησία των ρινικών χοανών 

Συγγενής στένωση των στοµίων της ρινικής κοιλότητας 

Ατρησία (πρόσθιων) (οπίσθιων) 

Q30.1 Αγενεσία και ελλιπής ανάπτυξη της ρινός 

Συγγενής έλλειψη της ρινός 

Q30.2 Σχισµοειδής ρίνα και ρινοσχιστία 

Q30.3 Συγγενής διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος 

Q30.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της ρινός 

Επικουρική ρίνα 

Συγγενής ανωµαλία του τοιχώµατος των παραρρινίων κόλπων 

Q30.9 Συγγενής ανωµαλία της ρίνας, µη καθορισµένη 

Q31.- Συγγενείς ανωµαλίες του λάρυγγα 

Εξαιρ.: συγγενής (λαρυγγικός) σιγµός [stridor] ΜΚΑ (P28.8) 

Q31.0 Λαρυγγική µεµβράνη 

Λαρυγγική µεµβράνη 

• γλωττιδική 

• υπογλωττιδική 

• ΜΚΑ 

Q31.1 Συγγενής υπογλωττιδική στένωση 

Q31.2 Υποπλασία του λάρυγγα  

Q31.3 Λαρυγγοκήλη (συγγενής)  

Q31.5 Συγγενής λαρυγγοµαλακία 
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Q31.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του λάρυγγα  

 Αγενεσία του κρικοειδούς χόνδρου, της επιγλωττίδας, 

 Ατρησία της γλωττίδας, του λάρυγγα 

 Έλλειψη ή του θυρεοειδούς χόνδρου 

 Συγγενής στένωση του λάρυγγα ΜΤΑ 

Σχισµή της επιγλωττίδας 

Οπίσθια σχισµή του κρικοειδούς χόνδρου 

Σχισµοειδής θυρεοειδής χόνδρος 

 

Q31.9 Συγγενής ανωµαλία του λάρυγγα, µη καθορισµένη 

Q32.- Συγγενείς ανωµαλίες της τραχείας και των βρόγχων 

Εξαιρ.: συγγενείς βρογχεκτασίες (Q33.4) 

Q32.0 Συγγενής τραχειοµαλακία 

Q32.1 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της τραχείας 

Συγγενής: 

• διάταση της τραχείας 

• δυσπλασία της τραχείας 

• στένωση της τραχείας 

• τραχειοκήλη 

Ανωµαλία των χόνδρων της τραχείας 

Ατρησία της τραχείας 

Q32.2 Συγγενής βρογχοµαλακία 

Q32.3 Συγγενής στένωση των βρόγχων 

Q32.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των βρόγχων 

Αγενεσία 

Συγγενής ανωµαλία ΜΚΑ 

Ατρησία βρόγχου 

Εκκόλπωµα 

Έλλειψη 

Q33.- Συγγενείς ανωµαλίες των πνευµόνων 

Q33.0 Συγγενής κυστικός πνεύµονας 

Συγγενής: 

• νόσος του πνεύµονα: 

- πολυκυστική 

- κυστική 

• κυστική δυσπλασία πνεύµονα 

Εξαιρ.: κυστική νόσος του πνεύµονα, επίκτητη ή µη καθορισµένη (J98.4) 

Q33.1 Επικουρικός λοβός του πνεύµονα  

Q33.2 Απόλυµα του πνεύµονα (συγγενές)  

Q33.3 Αγενεσία του πνεύµονα 

Έλλειψη του πνεύµονα (λοβού) 

Q33.4 Συγγενής βρογχεκτασία 

Q33.5 Έκτοπος ιστός στον πνεύµονα (συγγενής)  

Q33.6 Υποπλασία και δυσπλασία του πνεύµονα 

Εξαιρ.: πνευµονική υποπλασία που σχετίζεται µε µικρή διάρκεια κύησης (P28.0) 

Q33.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των πνευµόνων 

Q33.9 Συγγενής ανωµαλία των πνευµόνων, µη καθορισµένη 
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Q34.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος 

Q34.0 Ανωµαλία του υπεζωκότα 

Q34.1 Συγγενής κύστη του µεσοθωρακίου 

Q34.8 Άλλες καθορισµένες ανωµαλίες του αναπνευστικού συστήµατος 

Ατρησία του ρινοφάρυγγα 

Q34.9 Συγγενής ανωµαλία του αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία αναπνευστικού οργάνου 

• έλλειψη 

 

 

 

 
 

Χειλεοσχιστία, γναθοσχιστία και υπερωϊοσχιστία 
 

(Q35-Q37) 

Σηµειώσεις: 

 
Για τον προσδιορισµό σχετικών ανωµαλιών της ρινός, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Q30.2). 

Εξαιρ.: σύνδροµο Robin (Q87.0) 

Q35.- Υπερωϊοσχιστία 

Περιλαµβ.:  υπερωϊοσχιστία 

σχισµή της υπερώας 

Εξαιρ.: χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-) 

Q35.1 Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής υπερώας 

Q35.3 Υπερωϊοσχιστία, της µαλθακής υπερώας 

Σχιστία µαλθακής υπερώας 

Q35.5 Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής και της µαλθακής υπερώας 

Q35.7 Σχιστία της σταφυλής 

Q35.9 Υπερωϊοσχιστία, µη καθορισµένη 

Q36.- Χειλεοσχιστία 

Περιλαµβ.: Συγγενής σχισµή του χείλους 

χειλεοσχιστία 

λαγώχειλο 

Labium leporinum 

Εξαιρ.: χειλεοσχιστία µε υπερωϊοσχιστία (Q37.-) 
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Q36.0 Χειλεοσχιστία, αµφοτερόπλευρη 

Q36.1 Χειλεοσχιστία, µέσης γραµµής 

Q36.9 Χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη 
Χειλεοσχιστία ΜΚΑ 

Q37.- Χειλεοσχιστία µε υπερωϊοσχιστία 

Q37.0 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας µε αµφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία 

Αµφοτερόπλευρη   χειλεογναθοσχιστία 

Q37.1 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας µε ετερόπλευρη χειλεοσχιστία 
Χειλεογναθοσχιστία, ετερόπλευρη ή ΜΚΑ 

Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας µε χειλεοσχιστία ΜΚΑ 

Q37.2 Υπερωϊοσχιστία της µαλθακής υπερώας µε αµφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία 

Q37.3 Υπερωϊοσχιστία της µαλθακής υπερώας µε ετερόπλευρη χειλεοσχιστία 
Υπερωϊοσχιστία της µαλθακής υπερώας µε χειλεοσχιστία ΜΚΑ 

Q37.4 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της µαλθακής υπερώας µε αµφοτερόπλευρη 

χειλεοσχιστία 

Αµφοτερόπλευρη σχιστία χειλέων, γνάθου, υπερώας 

Q37.5 Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της µαλθακής υπερώας µε ετερόπλευρη 

χειλεοσχιστία 
Σχιστία χειλέων, γνάθου, υπερώας, ετερόπλευρη ή ΜΚΑ 

Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και µαλθακής υπερώας µε χειλεοσχιστία ΜΚΑ 

Q37.8 Μη καθορισµένη υπερωϊοσχιστία µε αµφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία 

Q37.9 Μη καθορισµένη υπερωϊοσχιστία µε ετερόπλευρη χειλεοσχιστία 

Υπερωϊοσχιστία µε χειλεοσχιστία ΜΚΑ 
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Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του πεπτικού συστήµατος 
 

(Q38-Q45) 

Q38.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της γλώσσας, του στόµατος και του φάρυγγα 

Εξαιρ.: µακροστοµία (Q18.4) 

µικροστοµία (Q18.5) 

Q38.0 Συγγενείς ανωµαλίες των χειλέων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Συγγενής: 

• διαµαρτία του χείλους ΜΚΑ 

• συρίγγιο του χείλους 

Σύνδροµο Van der Woude 

Εξαιρ.: χειλεοσχιστία (Q36.-) 

χειλεοσχιστία µε υπερωϊοσχιστία (Q37.-) 

µακροχειλία (Q18.6) 

µικροχειλία (Q18.7) 

Q38.1 Αγκυλογλωσσία 

Γλωσσοδέτης, βραχύς χαλινός γλώσσας 

Q38.2 Μακρογλωσσία (συγγενής) 

Q38.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της γλώσσας 

Αγλωσσία 

Συγγενής: 

• σύµφυση της γλώσσας 

• διαµαρτία 

• σχισµή 

Υπογλωσσία 

Υποπλασία της γλώσσας 

Μικρογλωσσία 

∆ισχιδής γλώσσα 

Q38.4 Συγγενείς ανωµαλίες των σιελογόνων αδένων και πόρων 

Επικουρικός 

Ατρησία σιελογόνος(ου) αδένα(ς) ή πόρος(ου) 

Έλλειψη 

Συγγενές συρίγγιο σιελογόνου αδένα 

Q38.5 Συγγενείς ανωµαλίες της υπερώας, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Συγγενής ανωµαλία της υπερώας ΜΚΑ 

Έλλειψη της σταφυλής 

Θολωτή υπερώα 

Εξαιρ.: υπερωϊοσχιστία (Q35.-) 

υπερωϊοσχιστία µε χειλεοσχιστία (Q37.-) 

Q38.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του στόµατος 

Συγγενής ανωµαλία του στόµατος ΜΚΑ 

Q38.7 Φαρυγγικά εκκολπώµατα 

Εκκόλπωµα του φάρυγγα 

Εξαιρ.: σύνδροµο του φαρυγγικού θυλάκου (D82.1) 

Q38.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του φάρυγγα 

Συγγενής ανωµαλία του φάρυγγα ΜΚΑ 
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Q39.- Συγγενείς ανωµαλίες του οισοφάγου 

Q39.0 Ατρησία του οισοφάγου χωρίς συρίγγιο 

Ατρησία του οισοφάγου ΜΚΑ 

Q39.1 Ατρησία του οισοφάγου µε τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο 

Ατρησία του οισοφάγου µε βρογχοοισοφαγικό συρίγγιο 

Q39.2 Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο χωρίς ατρησία 

Συγγενές τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο ΜΚΑ 

Q39.3 Συγγενής στένωση και ρίκνωση του οισοφάγου 

Q39.4 Μεµβράνη του οισοφάγου 

Q39.5 Συγγενής διάταση του οισοφάγου 

Q39.6 Εκκόλπωµα του οισοφάγου (συγγενές) 

Οισοφαγικό εκκόλπωµα 

Q39.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του οισοφάγου 

Συγγενής µετατόπιση 

∆ιπλασιασµός του οισοφάγου 

Έλλειψη 

Q39.9 Συγγενής ανωµαλία του οισοφάγου, µη καθορισµένη 

Q40.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της ανώτερης πεπτικής οδού 

Q40.0 Συγγενής υπερτροφική πυλωρική στένωση 

Συγγενής ή βρεφική: 

• υπερτροφία 

• µείωση διαµέτρου του πυλωρού 

• σπασµός 

• στένωση 

• ρίκνωση 

Q40.1 Συγγενής κήλη οισοφαγικού τρήµατος [οισοφαγοκήλη] 

Μετατόπιση της καρδιακής µοίρας του στοµάχου δια µέσου του οισοφαγικού τρήµατος 

Εξαιρ.: συγγενής διαφραγµατοκήλη (Q79.0) 

Q40.2 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του στοµάχου 

Συγγενής(ές): 

• εκκόλπωµα του στοµάχου 

• κλεψυδροειδής στόµαχος 

• µετατόπιση του στοµάχου 

∆ιπλασιασµός του στοµάχου 

Μεγαλογαστρία 

Μικρογαστρία 

Q40.3 Συγγενής ανωµαλία του στοµάχου, µη καθορισµένη 

Q40.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς διαµαρτίες της ανώτερης πεπτικής οδού 

Q40.9 Συγγενής ανωµαλία της ανώτερης πεπτικής οδού, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία της ανώτερης πεπτικής οδού ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης 
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Q41.- Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου 

Περιλαµβ.:  συγγενής απόφραξη, στένωση και ρίκνωση του λεπτού εντέρου ή του εντέρου ΜΚΑ 

Για την κωδικοποίηση συνδρόµων δυσαπορρόφησης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (K90.8, K91.2). 

Εξαιρ.: ειλεός εκ µηκωνίου (E84.1) 

Q41.0 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του δωδεκαδακτύλου 

Q41.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση της νήστιδας 

Συγγενής ατρησία λεπτού εντέρου [σύνδροµο apple peel] 

Ατρησία της νήστιδας 

Q41.2 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ειλεού 

Q41.8 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων καθορισµένων τµηµάτων του λεπτού 

εντέρου 

Q41.9 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου, µη καθορισµένου 

τµήµατος 

Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του εντέρου ΜΚΑ 

Q42.- Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου 

Περιλαµβ.:  συγγενής απόφραξη, στένωση και ρίκνωση του παχέος εντέρου 

Q42.0 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού µε συρίγγιο 

Q42.1 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ορθού χωρίς συρίγγιο 

Ατρησία του ορθού 

Q42.2 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού µε συρίγγιο 

Q42.3 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του πρωκτού χωρίς συρίγγιο 

Ατρησία του πρωκτού 

Q42.8 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση άλλων τµηµάτων του παχέος εντέρου 

Q42.9 Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του παχέος εντέρου, µη καθορισµένου 

τµήµατος 

Q43.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του εντέρου 

Q43.0 Εκκόλπωµα του Meckel [Μεκκέλειος απόφυση] 

Παραµονή: 

• λεκιθικού πόρου 

• οµφαλοµεσεντερικού πόρου 

Q43.1 Νόσος του Hirschsprung 

Αγαγγλιόνωση 

Συγγενές (αγαγγλιονικό) µεγάκολο 

Q43.2 Άλλες συγγενείς λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου 

Συγγενής διάταση του παχέος εντέρου 

Q43.3 Συγγενείς ανωµαλίες της στήριξης του εντέρου 

Συγγενείς συµφύσεις [ταινίες]: 

• επιπλοϊκές, ανώµαλες 

• περιτοναϊκές 

Μεµβράνη του Jackson 

Ανώµαλη περιστροφή παχέος εντέρου 

Κοινό µεσεντέριο  

Περιστροφή(ς): 

• αποτυχία    

• ατελής    παχέος εντέρου και τυφλού 

• ανεπαρκής 
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Q43.4- ∆ιπλασιασµός του εντέρου 

Q43.40 ∆ιπλασιασµός του λεπτού εντέρου 

Q43.41 ∆ιπλασιασµός του παχέος εντέρου 

Q43.42 ∆ιπλασιασµός του ορθού 

Q43.49 ∆ιπλασιασµός του εντέρου, µη καθορισµένος 

Q43.5 Έκτοπος πρωκτός 

Q43.6 Συγγενές συρίγγιο του ορθού και του πρωκτού 

Εξαιρ.: συγγενές συρίγγιο: 

• ορθοκολπικό (Q52.2) 

• ουρηθρο-ορθικό (Q64.7) 

µε έλλειψη, ατρησία και στένωση (Q42.0, Q42.2) 

κύστη ή συρίγγιο κόκυγγος (L05.-) 

Q43.7 Παραµονή αµάρας [κλοάκης] 

Αµάρα [κλοάκη] ΜΚΑ 

Q43.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του εντέρου 

Συγγενής(ές): 

• εκκόλπωµα του εντέρου 

• εκκολπωµατίτιδα του παχέος εντέρου 

• σύνδροµο τυφλής έλικας 

∆ολιχόκολο 

Μεγαλοσκωληκοειδής απόφυση 

Μεγαλοδωδεκαδάκτυλο 

Μικρόκολο 

Μετατόπιση: 

• σκωληκοειδούς απόφυσης 

• εντέρου 

• παχέος εντέρου 

Q43.9 Συγγενής ανωµαλία του εντέρου, µη καθορισµένη 

Q44.- Συγγενείς ανωµαλίες της χοληδόχου κύστης, των χοληφόρων πόρων και του 

ήπατος 

Q44.0 Αγενεσία, απλασία και υποπλασία της χοληδόχου κύστης 

Συγγενής έλλειψη της χοληδόχου κύστης 

Q44.1 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της χοληδόχου κύστης 

Συγγενής ανωµαλία της χοληδόχου κύστης ΜΚΑ 

Ενδοηπατική χοληδόχος κύστη 

Q44.2 Ατρησία των χοληφόρων πόρων 

Q44.3 Συγγενής στένωση και ρίκνωση των χοληφόρων αγγείων 

Q44.4 Κύστη χοληφόρων πόρων 

Q44.5 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των χοληφόρων αγγείων 

Επικουρικός ηπατικός πόρος 

Συγγενής ανωµαλία των χοληφόρων αγγείων ΜΚΑ 

∆ιπλασιασµός: 

• κυστικού πόρου 

• χοληφόρου αγγείου 

Q44.6 Κυστική νόσος του ήπατος 

Ινοκυστική νόσος του ήπατος 
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Q44.7 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του ήπατος 

Επικουρικό ήπαρ 

Σύνδροµο Alagille [αρτηριοηπατική δυσπλασία] 

Συγγενής: 

• διαµαρτία διάπλασης του ήπατος ΜΚΑ 

• έλλειψη του ήπατος 

• ηπατοµεγαλία 

Q45.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του πεπτικού συστήµατος 

Εξαιρ.: συγγενής: 

• οισοφαγοκήλη (Q40.1) 

• διαφραγµατοκήλη (Q79.0) 

Q45.0 Αγενεσία, απλασία και υποπλασία του παγκρέατος 

Συγγενής έλλειψη του παγκρέατος 

Q45.1 ∆ακτυλιοειδές πάγκρεας 

Q45.2 Συγγενής παγκρεατική κύστη 

Q45.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου 

Επικουρικό πάγκρεας 

Συγγενής ανωµαλία του παγκρέατος ή του παγκρεατικού πόρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης: 

• συγγενής (E10.-) 

• νεογνικός (P70.2) 

ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (E84.-) 

Q45.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του πεπτικού συστήµατος 

Έλλειψη (ολική) (µερική) της πεπτικής οδού ΜΚΑ 

∆ιπλασιασµός οργάνων του πεπτικού συστήµατος ΜΚΑ 

Ανωµαλία θέσης, συγγενής 

Q45.9 Συγγενής ανωµαλία του πεπτικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία του πεπτικού συστήµατος ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης 

 

 
 

Συγγενείς ανωµαλίες των γεννητικών οργάνων 
 

(Q50-Q56) 

Εξαιρ.: σύνδροµο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5-) 

σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων (E34.51) 

σύνδροµα που σχετίζονται µε αριθµητικές και δοµικές χρωµοσωµικές ανωµαλίες (Q90-Q99) 

Q50.- Συγγενείς ανωµαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων 

συνδέσµων 

Q50.0 Συγγενής έλλειψη της ωοθήκης 

Εξαιρ.: σύνδροµο Turner (Q96.-) 

Q50.1 Συγγενής µη λειτουργική κύστη της ωοθήκης 

Q50.2 Συγγενής συστροφή της ωοθήκης 
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Q50.3 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των ωοθηκών 

Υπεράριθµη ωοθήκη 

Συγγενής ανωµαλία της ωοθήκης ΜΚΑ 

Ταινιοειδής ωοθήκη 

Q50.4 Εµβρυϊκή κύστη των σαλπίγγων 

Κροσσωτή κύστη 

Q50.5 Εµβρυϊκή κύστη των πλατέων συνδέσµων 

Κύστη: 

• επωοθηκίου 

• πόρου του Gartner 

• παραωοθηκίου 

Q50.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσµων 

Υπεράριθµη σάλπιγγα(ς) και πλατύς(έος) 

Ατρησία σύνδεσµος(ου) 

Έλλειψη 

Συγγενής ανωµαλία των σαλπίγγων και του πλατέος συνδέσµου ΜΚΑ 

Q51.- Συγγενείς ανωµαλίες της µήτρας και του τραχήλου 

Q51.0 Αγενεσία και απλασία της µήτρας 

Συγγενής έλλειψη µήτρας 

Q51.1 ∆ίδελφυς µήτρα µε δύο τραχήλους και δύο κόλπους 

Q51.2 Άλλος διπλασιασµός της µήτρας 

∆ιπλασιασµός της µήτρας ΜΚΑ 

Q51.3 ∆ίκερως µήτρα 

Q51.4 Μονόκερως µήτρα 

Q51.5 Αγενεσία και απλασία του τραχήλου της µήτρας 

Συγγενής έλλειψη του τραχήλου της µήτρας 

Q51.6 Εµβρυϊκή κύστη του τραχήλου της µήτρας 

Q51.7 Συγγενή συρίγγια µεταξύ της µήτρας και της πεπτικής ή ουροποιητικής οδού 

Q51.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της µήτρας και του τραχήλου 

Υποπλασία της µήτρας και του τραχήλου 

Q51.9 Συγγενής ανωµαλία της µήτρας και του τραχήλου, µη καθορισµένη 

Q52.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας 

Q52.0 Συγγενής έλλειψη του κόλπου 

Q52.1 ∆ιπλός κόλπος 

Εγκάρσιο διάφραγµα κόλπου 

Εξαιρ.: διπλός κόλπος µε δίδελφη µήτρα και διπλό τράχηλο (Q51.1) 

Q52.2 Συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο 

Εξαιρ.: αµάρα [κλοάκη] (Q43.7) 

Q52.3 Ατρησία παρθενικού υµένα 

Q52.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του κόλπου 

Συγγενείς ανωµαλίες του κόλπου ΜΚΑ 

Κύστη: 

• κόλπου, εµβρυϊκή 

• πόρου του Nuck, συγγενής 

Q52.5 Σύµµειση χειλέων (αιδοίου) 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XVII 
 

Σελίδα 546  
 
 

 
 

Q52.6 Συγγενής ανωµαλία της κλειτορίδας 

Q52.7 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του αιδοίου 

Συγγενής: 

• ανωµαλία ΜΚΑ αιδοίου 

• έλλειψη 

• κύστη 

Q52.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας 

Q52.9 Συγγενής ανωµαλία του γεννητικού συστήµατος της γυναίκας, µη καθορισµένη  

    Q53.- Μη κατελθών όρχις 

Q53.0 Έκτοπος όρχις 

Έκτοπος όρχις ετερόπλευρος ή αµφοτερόπλευρος 

Q53.1 Μη κατελθών όρχις, ετερόπλευρος 

Q53.2 Μη κατελθών όρχις, αµφοτερόπλευρος 

Q53.9 Μη κατελθών όρχις, µη καθορισµένος 

Κρυψορχία ΜΚΑ 

Q54.- Υποσπαδίας 

Εξαιρ.: επισπαδίας (Q64.0) 

Q54.0 Υποσπαδίας, βαλανικός 

Υποσπαδίας: 

• στεφάνης (της βαλάνου) 

• βαλάνου του πέους 

Q54.1 Υποσπαδίας, πεϊκός  

Q54.2 Υποσπαδίας, οσχεοπεϊκός  

Q54.3 Υποσπαδίας,   περινεϊκός 

Q54.4 Συγγενής κάµψη µε πρόσθια κλίση του πέους (µε χορδή)  

Q54.8 Άλλες µορφές υποσπαδία 

Q54.9 Υποσπαδίας, µη καθορισµένος 

Q55.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Εξαιρ.: συγγενής υδροκήλη (P83.5) 

υποσπαδίας (Q54.-) 

Q55.0 Έλλειψη και απλασία του όρχεος 

Μονορχία 

Q55.1 Υποπλασία του όρχεος και του οσχέου 

Συνένωση των όρχεων 

Q55.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του όρχεος και του οσχέου 

Συγγενής ανωµαλία του όρχεος ή του οσχέου ΜΚΑ 

Ανελκόµενος όρχις 

Πολυορχία 

Ανασπώµενος όρχις 

Q55.3 Ατρησία του σπερµατικού πόρου 
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Q55.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του σπερµατικού πόρου, της επιδιδυµίδας, των 

σπερµατοδόχων κύστεων και του προστάτη 

Συγγενής ανωµαλία του σπερµατικού πόρου, της επιδιδυµίδας, των σπερµατοδόχων κύστεων ή του προστάτη 

ΜΚΑ 

Έλλειψη ή απλασία: 

• του σπερµατικού τόνου 

• του προστάτη 

Q55.5 Συγγενής έλλειψη και απλασία του πέους 

Q55.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του πέους 

Συγγενής ανωµαλία του πέους ΜΚΑ 

Υποπλασία του πέους 

Κάµψη του πέους (πλάγια) 

Q55.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

Q55.9 Συγγενής ανωµαλία ανδρικών γεννητικών οργάνων, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία ανδρικών γεννητικών οργάνων ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης 

Q56.- Απροσδιόριστο φύλο και ψευδοερµαφροδιτισµός 

Εξαιρ.: ψευδοερµαφροδιτισµός: 

• θήλυ µε φλοιοεπινεφριδιακή διαταραχή (E25.-) 

• άρρην µε αντίσταση στα ανδρογόνα (E34.5) 

• µε καθορισµένη χρωµοσωµική ανωµαλία (Q96-Q99) 

Q56.0 Ερµαφροδιτισµός, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Ωοθηκόρχις 

Q56.1 Άρρην ψευδερµαφροδιτισµός, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Άρρην ψευδαρµοφροδιτισµός ΜΚΑ 

Q56.2 Θήλυς ψευδερµαφροδιτισµός, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Θήλυς ψευδερµαφροδιτισµός ΜΚΑ 

Q56.3 Ψευδερµαφροδιτισµός, µη καθορισµένος 

Q56.4 Απροσδιόριστο φύλο, µη καθορισµένο 

Με αµφίβολα γεννητικά όργανα 

 
 

Συγγενείς ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος 
 

(Q60-Q64) 

Q60.- Νεφρική αγενεσία και άλλες ελλειµµατικές βλάβες των νεφρών 

Περιλαµβ.:  συγγενής έλλειψη νεφρού 

ατροφία νεφρού: 

• συγγενής 

• βρεφική 

Q60.0 Νεφρική αγενεσία, ετερόπλευρη  

Q60.1 Νεφρική αγενεσία, αµφοτερόπλευρη  

Q60.2 Νεφρική αγενεσία, µη καθορισµένη  

Q60.3 Υποπλασία των νεφρών, ετερόπλευρη 
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Q60.4 Υποπλασία των νεφρών, αµφοτερόπλευρη  

Q60.5 Υποπλασία των νεφρών, µη καθορισµένη  

Q60.6 Σύνδροµο Potter 

Q61.- Κυστική νόσος του νεφρού 

Εξαιρ.: επίκτητη κύστη του νεφρού (N28.1) 

σύνδροµο Potter (Q60.6) 

Q61.0 Συγγενής µονήρης νεφρική κύστη 

Κύστη του νεφρού (συγγενής) (µονήρης) 

Q61.1 Πολυκυστικός νεφρός, κληρονοµούµενος µε αυτοσωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα 

Βρεφικός τύπος 

Q61.2 Πολυκυστικός νεφρός, κληρονοµούµενος µε αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα 

Τύπος ενήλικα 

Q61.3 Πολυκυστικός νεφρός, µη καθορισµένος 

Q61.4 Νεφρική δυσπλασία 

Πολυκυστική(οί): 

• νεφρική δυσπλασία 

• νεφροί 

• νεφρική νόσος 

• δυσπλασία νεφρού 

Εξαιρ.: πολυκυστική νόσος (Q61.1-Q61.3) 

Q61.5 Κύστεις της µυελώδους µοίρας των νεφρών 

Σπογγοειδής νεφρός ΜΚΑ 

Q61.8 Άλλες κυστικές νόσοι του νεφρού 

Ινοκυστικός(ή): 

• νεφρός 

• νεφρική εκφύλιση ή νόσος 

Q61.9 Κυστική νόσος του νεφρού, µη καθορισµένη 

Σύνδροµο Meckel-Gruber 

Q62.- Συγγενείς αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και συγγενείς 

ανωµαλίες του ουρητήρα 

Q62.0 Συγγενής υδρονέφρωση 

Q62.1 Ατρησία και (συγγενής) στένωση του ουρητήρα 

Συγγενής απόφραξη του(της): 

• ουρητήρα 

• ουρητηροκυστικού στοµίου 

• ουρητηροπυελικής συµβολής 

Ατρησία ουρητήρα 

Q62.2 Συγγενής µεγαουρητήρας 

Συγγενής διάταση του ουρητήρα 

Q62.3 Άλλες (συγγενείς) αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα 

Συγγενής ουρητηροκήλη 

Q62.4 Αγενεσία του ουρητήρα 

Έλλειψη ουρητήρα 
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Q62.5 ∆ιπλασιασµός του ουρητήρα 

Ουρητήρας: 

• υπεράριθµος 

• διπλός 

Q62.6 Ανώµαλη θέση του ουρητήρα 

Έκτοπη εκβολή 

Έκτοπος ουρητήρα(ς) ή ουρητηρικο(ύ) στοµίο(υ) 

Ανώµαλη έκφυση 

Μετατόπιση 

Q62.7 Συγγενής κυστεο-ουρητηρο-νεφρική παλινδρόµηση (ΚΟΠ)  

Q62.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του ουρητήρα 

Ανωµαλία του ουρητήρα ΜΚΑ 

Q63.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του νεφρού 

Εξαιρ.: συγγενές νεφρωσικό σύνδροµο (N04.-) 

Q63.0 Επικουρικός νεφρός 

Q63.1 Λοβωτός νεφρός, νεφρός µε ανωµαλίες συνένωσης και πεταλοειδής νεφρός 

Q63.2 Έκτοπος νεφρός 

Συγγενής ανωµαλία θέσης νεφρού 

Ανώµαλη περιστροφή του νεφρού 

Q63.3 Υπερπλαστικός και µεγάλος νεφρός 

Q63.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του νεφρού 

Συγγενής νεφρολιθίαση 

Q63.9 Συγγενής ανωµαλία του νεφρού, µη καθορισµένη 

Q64.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος 

Q64.0 Επισπαδίας 

Εξαιρ.: υποσπαδίας (Q54.-) 

Q64.1 Εκστροφή της ουροδόχου κύστης 

Έκτοπη ουροδόχος κύστη 

Εκστροφή της κύστης 

Q64.2 Συγγενείς βαλβίδες της οπίσθιας ουρήθρας 

Q64.3 Άλλη ατρησία και στένωση της ουρήθρας και του αυχένα της ουροδόχου κύστης 

Συγγενής: 

• απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης 

• στένωση (της)(του): 

- (έξω) ουρηθρικού στοµίου 

- κυστεοουρητηρικού στοµίου 

• ουρήθρας 

Ατρησία της ουρήθρας 

Q64.4 Ανωµαλίες του ουραχού 

Πρόπτωση του ουραχού 

Ανοικτός ουραχός [συρίγγιο ουραχού] 

Κύστη του ουραχού 

Q64.5 Συγγενής έλλειψη της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας 

Q64.6 Συγγενές εκκόλπωµα της ουροδόχου κύστης 
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Q64.7 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας 

Επικουρική: 

• ουροδόχος κύστη 

• ουρήθρα 

Συγγενής: 

• ανωµαλία της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας ΜΚΑ 

• κήλη ουροδόχου κύστης 

• πρόπτωση: 

- (βλεννογόνου) ουροδόχου κύστης 

- (έξω) ουρηθρικού στοµίου 

• ουρήθρας 

• ουρηθροορθικού συριγγίου 

∆ιπλασιασµός: 

• (έξω) ουρηθρικού στοµίου 

• ουρήθρας 

Q64.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του ουροποιητικού συστήµατος 

Q64.9 Συγγενής ανωµαλία του ουροποιητικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία ουροποιητικού συστήµατος ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης 

 

 
 

Συγγενείς ανωµαλίες και διαµαρτίες διάπλασης του 

µυοσκελετικού συστήµατος 
 

(Q65-Q79) 

Q65.- Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου 

Εξαιρ.: κροτούν ισχίο (R29.4) 

Q65.0 Συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου, ετερόπλευρο  

Q65.1 Συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου, αµφοτερόπλευρο  

Q65.2 Συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου, µη καθορισµένο  

Q65.3 Συγγενές υπεξάρθρηµα του ισχίου, ετερόπλευρο 

Q65.4 Συγγενές υπεξάρθρηµα του ισχίου, αµφοτερόπλευρο  

Q65.5 Συγγενές υπεξάρθρηµα του ισχίου, µη καθορισµένο  

Q65.6 Ασταθές ισχίο (συγγενές) 

Επαπειλούµενο εξάρθρηµα ισχίου 

Επαπειλούµενο υπεξάρθρηµα ισχίου 

Q65.8 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου 

Συγγενής δυσπλασία της κοτύλης 

Ισχίο: 

• βλαισό [coxa valga] συγγενές 

• ραιβό [coxa vara] 

Πρόσθια κλίση του αυχένα του µηριαίου οστού 

Q65.9 Συγγενής δυσπλασία του ισχίου, µη καθορισµένη 
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Q66.- Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός 

Εξαιρ.: ελλειµµατικές ανωµαλίες του άκρου ποδός (Q72.-) 

δυσπλασίες που σχετίζονται µε βλαισότητα (επίκτητες) (M21.0-) 

δυσπλασίες που σχετίζονται µε ραιβότητα (επίκτητες) (M21.1-) 

Q66.0 Συγγενής ραιβοϊπποποδία 

Ραιβοϊπποποδία ΜΚΑ 

Q66.1 Συγγενής ραιβοπτερνοποδία 

Q66.2 Ραιβό µετατάρσιο (συγγενές) 

Q66.3 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός που σχετίζονται µε ραιβότητα 

Συγγενής ραιβός µέγας δάκτυλος 

Q66.4 Πτερνοβλαισοποδία 

Q66.5 Συγγενής πλατυποδία 

Πλατυποδία: 

• συγγενής 

• δύσκαµπτη 

• σπαστική (ανεστραµµένη πτέρνα) 

Q66.6 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός που σχετίζονται µε βλαισότητα 

Βλαισό µετατάρσιο 

Q66.7 Κοιλοποδία (pes cavus) 

Q66.8 Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου ποδός 

Σφυροδακτυλία, συγγενής [digitus malleus] 

∆υσπλασία άκρου ποδός: 

• ασύµµετρη 

• ΜΚΑ 

Κάθετος αστράγαλος 

Συνοστέωση οστών ταρσού [tarsal coalition] 

Q66.9 Συγγενής δυσπλασία του άκρου ποδός, µη καθορισµένη 

Q67.- Συγγενείς µυοσκελετικές διαµαρτίες διάπλασης κεφαλής, προσώπου, 

σπονδυλικής στήλης και θώρακα 

Εξαιρ.: σύνδροµα µε συγγενείς ανωµαλίες που ταξινοµούνται στο Q87.- 

σύνδροµο Potter (Q60.6) 

Q67.0 Ασυµµετρία του προσώπου 

Q67.1 Συµπίεση του προσώπου [compression facies]  

Q67.2 ∆ολιχοκεφαλία 

Q67.3 Πλαγιοκεφαλία 

Q67.4 Άλλες συγγενείς διαµαρτίες διάπλασης κρανίου, προσώπου και γνάθου 

Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, συγγενής 

Εντυπώµατα στο κρανίο 

Υποπλασία ή υπερπλασία ηµιµορίου προσώπου 

Αποπλατυσµένη ή γαµψή µύτη, συγγενής 

Εξαιρ.: οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες [συµπεριλαµβανοµένης της ανώµαλης σύγκλεισης] (K07.-) 

συφιλιδική εφιππιοειδής ρίνα (A50.5) 

Q67.5 Συγγενής ανωµαλία της σπονδυλικής στήλης 

Συγγενής σκολίωση: 

• θέσης 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση (M41.0-) 

σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωµαλία (Q76.3) 
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Q67.6 Σκαφοειδής θώρακας (pectus excavatum) 

Συγγενής σκαφοειδής θώρακας 

Q67.7 Τροπιδοειδής θώρακας 

Συγγενής τροπιδοειδής θώρακας 

Q67.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του θώρακα 

Συγγενής ανωµαλία του θωρακικού τοιχώµατος ΜΚΑ 

Q68.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες µυοσκελετικού συστήµατος 

Εξαιρ.: ελλειµµατικές ανωµαλίες του(των) άκρου(ων) (Q71-Q73) 

Q68.0 Συγγενής δυσπλασία του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός 

Σύσπαση του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός 

Ίνωµα στερνοµαστοειδούς (συγγενές) 

Συγγενές (µυϊκό) ραιβόκρανο 

Q68.1 Συγγενής ανωµαλία της άκρας χειρός 

Συγγενής πληκτροδακτυλία 

Πλήρης συνδακτυλία άκρας χειρός (συγγενής) 

Q68.2 Συγγενής διαµαρτία διάπλασης του γόνατος 

Συγγενής(ές): 

• εξάρθρηµα του γόνατος 

• υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] 

Q68.3 Συγγενής κύρτωση του µηριαίου οστού 

Εξαιρ.: πρόσθια κάµψη του αυχένα του µηριαίου (Q65.8) 

Q68.4 Συγγενής κύρτωση της κνήµης και της περόνης 

Q68.5 Συγγενής κύρτωση των µακρών οστών του κάτω άκρου, µη καθορισµένη 

Q68.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες µυοσκελετικού 

Συγγενής: 

• διαµαρτία διάπλασης: 

• αγκώνα 

• κλείδας 

• ωµοπλάτης 

• αντιβραχίου 

Εξάρθρηµα: 

• αγκώνα 

• ώµου 

Q69.- Πολυδακτυλία 

Q69.0 Υπεράριθµο(α) δάκτυλο(α) της άκρας χειρός 

Q69.1 Υπεράριθµος(οι) αντίχειρας(ες) 

Q69.2 Υπεράριθµο(α) δάκτυλο(α) του άκρου ποδός 

Υπεράριθµο µεγάλο δάκτυλο 

Q69.9 Πολυδακτυλία, µη καθορισµένη 

Υπεράριθµο(α) δάκτυλο(α) της άκρας χειρός ή του άκρου ποδός ΜΚΑ 

Q70.- Συνδακτυλία 

Q70.0 Σύνθετη συνδακτυλία δακτύλων χεριού 

Συµµετοχή οστών στη συνδακτυλία δακτύλων χεριού 

Q70.1 Απλή συνδακτυλία δακτύλων χεριού 

Συµµετοχή µόνο δέρµατος και µαλακών µορίων δακτύλων χεριού 
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Q70.2 Σύνθετη συνδακτυλία δακτύλων ποδιού 

Συµµετοχή οστών στη συνδακτυλία δακτύλων ποδιού 

Q70.3 Απλή συνδακτυλία δακτύλων ποδιού 

Συµµετοχή µόνο δέρµατος και µαλακών µορίων δακτύλων ποδιού 

Q70.4 Πολυσυνδακτυλία 

Q70.9 Συνδακτυλία, µη καθορισµένη 

Συνδακτυλία ΜΚΑ 

Q71.- Ελλειµµατικές ανωµαλίες του άνω άκρου 

Q71.0 Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) άνω άκρου(ων) 

Q71.1 Συγγενής έλλειψη του βραχίονα και του αντιβραχίου µε παρουσία της άκρας χειρός 

Q71.2 Συγγενής έλλειψη αµφότερων του αντιβραχίου και της άκρας χειρός  

Q71.3 Συγγενής έλλειψη της άκρας χειρός ή ενός ή περισσότερων δακτύλου(ων)  

Q71.4 Επίµηκες έλλειµµα κερκίδας 

Παραµόρφωση αντιβραχίου εν είδει σφυριού (συγγενής) 

Παραµόρφωση αντιβραχίου λόγω ελλείµµατος κερκίδας (κερκιδική στρεβλοχειρία) 

Q71.5 Επίµηκες έλλειµµα ωλένης 

Q71.6 Εκτροδακτυλία άκρας χειρός [σχιστοχειρία] 

Q71.8 Άλλες ελλειµµατικές ανωµαλίες του(ων) άνω άκρου(ων) 

Συγγενής βράχυνση του(ων) άνω άκρου(ων) 

Q71.9 Ελλειµµατική ανωµαλία του άνω άκρου, µη καθορισµένη 

Q72.- Ελλειµµατικές ανωµαλίες του κάτω άκρου 

Q72.0 Συγγενής πλήρης έλλειψη του(ων) κάτω άκρου(ων) 

Q72.1 Συγγενής έλλειψη του µηρού και της κνήµης µε παρουσία του άκρου ποδός 

Q72.2 Συγγενής έλλειψη αµφότερων της κνήµης και του άκρου ποδός 

Q72.3 Συγγενής έλλειψη του άκρου ποδός και ενός ή περισσότερων δακτύλου(ων)  

Q72.4 Επίµηκες έλλειµµα µηριαίου οστού 

Συγγενής ανεπάρκεια του εγγύς µηριαίου οστού [proximal femoral focal deficiency, PFFD] 

Q72.5 Επίµηκες έλλειµµα της κνήµης 

Q72.6 Επίµηκες έλλειµµα της περόνης 

Q72.7 Εκτροδακτυλία άκρου ποδός [σχιστοποδία] 

Q72.8 Άλλες ελλειµµατικές ανωµαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων) 

Συγγενής βράχυνση του(ων) κάτω άκρου(ων) 

Q72.9   Ελλειµµατική ανωµαλία του κάτω άκρου, µη καθορισµένη 

Q73.-   Ελλειµµατικές ανωµαλίες µη καθορισµένου άκρου 

Q73.0     Συγγενής έλλειψη µη καθορισµένου(ων) άκρου(ων) 

Αµελία ΜΚΑ 

Q73.1 Φωκοµελία, µη καθορισµένου(ων) άκρου(ων) 

Φωκοµελία ΜΚΑ 

Q73.8 Άλλες ελλειµµατικές ανωµαλίες µη καθορισµένου(ων) άκρου(ων) 

Επίµηκες έλλειµµα µη καθορισµένου(ων) άκρου(ων) 

Εκτροµελία ΜΚΑ 

Ηµιµελία ΜΚΑ άκρου(ων) 

Ελλειµµατική  ανωµαλία 
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Q74.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του(ων) άκρου(ων) 

Εξαιρ.: πολυδακτυλία (Q69.-) 

ελλειµµατική ανωµαλία του άκρου (Q71-Q73) 

συνδακτυλία (Q70.-) 

Q74.0 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του(ων) άνω άκρου(ων) και της ωµικής ζώνης 

Υπεράριθµα οστά καρπού 

Συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας 

Κλειδο-κρανιακή δυσόστωση (CCD) 

Παραµόρφωση του Madelung 

Μακροδακτυλία (δακτύλων του χεριού) 

Παραµόρφωση Sprengel 

Κερκιδωλενική συνοστέωση 

Αντίχειρας µε τρεις φάλαγγες [τριφαλαγγικός] 

Q74.1 Συγγενής ανωµαλία του γόνατος 

Συγγενής(ές): 

• έλλειψη επιγονατίδας 

• γόνατο: 

- βλαισό [genu valgum] 

- ραιβό [genu varum] 

• εξάρθρηµα της επιγονατίδας 

υποπλασία  επιγονατίδας 

Εξαιρ.: συγγενής(ές): 

• υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] (Q68.2) 

• εξάρθρηµα του γόνατος (Q68.2) 

• ονυχο-επιγονατιδικό σύνδροµο (Q87.2) 

Q74.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων), περιλαµβανοµένης και της 

πυελικής ζώνης 

Συγγενής: 

• ανωµαλία: 

- ποδοκνηµικής άρθρωσης 

- ιερολαγόνιας άρθρωσης 

• συνοστέωση ιερολαγόνιας άρθρωσης 

Εξαιρ.: πρόσθια στροφή του αυχένα του µηριαίου (Q65.8) 

Q74.3 Συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση 

Q74.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του(ων) άκρου(ων)  

Q74.9 Μη καθορισµένη συγγενής ανωµαλία των άκρων 

Συγγενής ανωµαλία των άκρων ΜΚΑ 

Q75.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου 

Εξαιρ.: συγγενείς ανωµαλίες του προσώπου ΜΚΑ (Q18.-) 

σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που ταξινοµούνται στην ενότητα Q87.- 

οδοντοπροσωπικές ανωµαλίες [συµπεριλαµβανοµένης της ανώµαλης σύγκλεισης] (K07.-) 

µυοσκελετικές διαµαρτίες διάπλασης της κεφαλής και του προσώπου (Q67.0-Q67.4) 

διαµαρτίες διάπλασης κρανίου που σχετίζονται µε συγγενείς ανωµαλίες του εγκεφάλου όπως: 

• ανεγκεφαλία (Q00.0) 

• εγκεφαλοκήλη (Q01.-) 

• υδροκεφαλία (Q03.-) 

• µικροκεφαλία (Q02) 
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Q75.0 Κρανιοσυνοστέωση 

Ακροκεφαλία 

Οξυκεφαλία 

Τριγωνοκεφαλία 

Ατελής συνένωση του κρανίου 

Q75.1 Κρανιοπροσωπική δυσόστωση 

Σύνδροµο Crouzon 

Q75.2 Υπερτελορισµός 

Q75.3 Μακροκεφαλία 

Q75.4 Γναθοπροσωπική δυσόστωση 

Σύνδροµο Franceschetti [σύνδροµο Treacher-Collins] 

Q75.5 Γναθοφθαλµική δυσόστωση 

Q75.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου 

Συγγενής ανωµαλία µετώπου 

Έλλειψη οστού του κρανίου, συγγενής 

Πλατυβασία 

Q75.9 Συγγενής ανωµαλία των οστών του κρανίου και του προσώπου, µη καθορισµένη 

Συγγενής ανωµαλία: 

• οστού σπλαγχνικού κρανίου ΜΚΑ 

• κρανίου ΜΚΑ 

Q76.- Συγγενείς ανωµαλίες της σπονδυλικής στήλης και των οστών του θώρακα 

Εξαιρ.: συγγενείς µυοσκελετικές ανωµαλίες της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα (Q67.5-Q67.8) 

Q76.0 Λανθάνουσα δισχιδής ράχη 

Εξαιρ.: µηνιγγοκήλη (νωτιαία) (Q05.-) 

δισχιδής ράχη (κυστική) (ανοικτή) (Q05.-) 

Q76.1 Σύνδροµο Klippel-Feil 

Συνοστέωση αυχενικών σπονδύλων 

Q76.2- Συγγενής σπονδυλολίσθηση και σπονδυλόλυση 

Εξαιρ.: σπονδυλολίσθηση (επίκτητη) (M43.1-) 

σπονδυλόλυση (επίκτητη) (M43.0-) 

Q76.21 Συγγενής σπονδυλολίσθηση 

Q76.22 Συγγενής σπονδυλόλυση 

Q76.3 Συγγενής σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωµαλία 

Ηµισπόνδυλος ή αποτυχία αποχωρισµού σπονδύλων µε σκολίωση 
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Q76.4 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες της σπονδυλικής στήλης χωρίς σκολίωση 

Συγγενής: 

• ανωµαλία οσφυοϊερής 

 (άρθρωσης) 

(περιοχής) 

• έλλειψη σπονδύλων 

• κύφωση 

• λόρδωση 

• συνοστέωση της σπονδυλ. στήλης µη καθορισµένο(η) ή 

Ανωµαλία  χωρίς σκολίωση 

της σπονδυλ. στήλης 

Ηµισπόνδυλος 

Πλατυσπονδυλία 

Υπεράριθµος  σπόνδυλος 

Q76.5 Αυχενική πλευρά 

Υπεράριθµη πλευρά στην αυχενική χώρα 

Q76.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των πλευρών 

Επικουρική πλευρά 

Συγγενής: 

• έλλειψη µίας πλευράς 

• ανωµαλία των πλευρών ΜΚΑ 

• συνοστέωση πλευρών 

Εξαιρ.: σύνδροµο βραχείας πλευράς (Q77.2) 

Q76.7 Συγγενής ανωµαλία του στέρνου 

Συγγενής έλλειψη του στέρνου 

∆ισχιδές στέρνο 

Q76.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των οστών του θώρακα 

Q76.9 Συγγενής ανωµαλία των οστών του θώρακα, µη καθορισµένη 

Q77.- Οστεοχονδροδυσπλασία µε ελαττωµατική ανάπτυξη των µακρών οστών 

και της σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3) 

Q77.0 Αχονδρογενεσία 

Υποχονδρογενεσία 

Q77.1 Θανατοφορική δυσπλασία 

Q77.2 Σύνδροµο βραχείας πλευράς-πολυδακτυλίας 

Ασφυκτική θωρακική δυσπλασία [σύνδροµο Jeune] 

Q77.3 Σύνδροµο στικτής χονδροδυσπλασίας 

Q77.4 Αχονδροπλασία 

Υποχονδροπλασία 

Q77.5 ∆ιαστροφική δυσπλασία (diastrophic dysplasia)  

Q77.6 Χονδροεξωδερµική δυσπλασία 

Σύνδροµο Ellis-van Creveld 

Q77.7 Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία 

Q77.8 Άλλη οστεοχονδροδυσπλασία µε ελαττωµατική ανάπτυξη των µακρών οστών και 

της σπονδυλικής στήλης 
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Q77.9 Οστεοχονδροδυσπλασία µε ελαττωµατική ανάπτυξη των µακρών οστών και της 

σπονδυλικής στήλης, µη καθορισµένη 

Q78.- Άλλες οστεοχονδροδυσπλασίες 

Q78.0 Ατελής οστεογένεση 

Ευθραυστότητα των οστών 

Οστεοψαθύρωση 

Q78.1 Πολυοστική ινώδης δυσπλασία [Σύνδροµο Jaffé-Lichtenstein] 

Σύνδροµο McCune Albright 

Q78.2 Οστεοπέτρωση 

Σύνδροµο Albers-Schönberg 

Q78.3 Προοδευτική διαφυσιακή δυσπλασία 

Σύνδροµο  Camurati-Engelmann 

Q78.4 Εγχονδρωµάτωση 

Σύνδροµο Maffucci 

Νόσος Ollier 

Q78.5 Μεταφυσιακή δυσπλασία 

Σύνδροµο Pyle 

Q78.6 Πολλαπλές συγγενείς εξοστώσεις 

Πολλαπλές κληρονοµικές εξοστώσεις 

Q78.8 Άλλες καθορισµένες οστεοχονδροδυσπλασίες 

Οστεοποικίλωση 

Q78.9 Οστεοχονδροδυσπλασία, µη καθορισµένη 

Χονδροδυστροφία ΜΚΑ 

Οστεοδυστροφία ΜΚΑ 

Q79.- Συγγενείς ανωµαλίες του µυοσκελετικού συστήµατος, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: συγγενές (µυϊκό) ραιβόκρανο (Q68.0) 

Q79.0 Συγγενής διαφραγµατοκήλη 

Εξαιρ.: συγγενής οισοφαγοκήλη (Q40.1) 

Q79.1 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του διαφράγµατος 

Συγγενείς ανωµαλίες του διαφράγµατος ΜΚΑ 

Συγγενής ατροφία διαφράγµατος 

Έλλειψη διαφράγµατος 

Q79.2 Εξόµφαλος 

Οµφαλοκήλη (συγγενής) 

Εξαιρ.: οµφαλοκήλη (K42.-) 

Q79.3 Γαστρόσχιση 

Q79.4 Απλασία µυϊκών κοιλιακών τοιχωµάτων 

Q79.5 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του κοιλιακού τοιχώµατος 

Εξαιρ.: οµφαλοκήλη (K42.-) 

Q79.6 Σύνδροµο Ehlers-Danlos 
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Q79.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του µυοσκελετικού συστήµατος 

Επικουρικός µυς 

Σύνδροµο αµνιακών ταινιών 

Συγγενής βράχυνση τένοντα 

Έλλειψη: 

• µυός 

• τένοντα 

Συγγενής µυατροφία 

Σύνδροµο Poland 

Q79.9 Συγγενής ανωµαλία του µυοσκελετικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία ΜΚΑ µυοσκελετικού συστήµατος ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης ΜΚΑ 

 

 
 

Άλλες συγγενείς ανωµαλίες 
 

(Q80-Q89) 

Q80.-    Συγγενής ιχθύαση 

Εξαιρ.: νόσος του Refsum (G60.1) 

Q80.0     Κοινή ιχθύαση 

Q80.1     Φυλοσύνδετη ιχθύαση 

Q80.2     Φυλλώδης ιχθύαση 

Κολλοειδές έµβρυο 

Q80.3 Ποµφολυγώδης συγγενής ιχθυασιοειδής ερυθροδερµία (congenital bullous 

ichthyosiform erythroderma) 

Q80.4 Μείζονα συγγενής ιχθύαση [έµβρυο αρλεκίνος]  

Q80.8 Άλλες περιπτώσεις συγγενούς ιχθύασης 

Q80.9    Συγγενής ιχθύαση, µη καθορισµένη 

Q81.- Ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

Q81.0    Απλή ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

Εξαιρ.: σύνδροµο Cockayne (Q87.1) 

Q81.1     Μείζονα ατροφική ποµφολυγώδης επιδερµόλυση (θανατηφόρος, συνδετική) 

Σύνδροµο Herlitz 

Q81.2     ∆υστροφική ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

Q81.8     Άλλη ποµφολυγώδης επιδερµόλυση 

Q81.9     Ποµφολυγώδης επιδερµόλυση, µη καθορισµένη 

Q82.-   Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του δέρµατος 

Εξαιρ.: εντεροπαθητική ακροδερµατίδα (E83.2) 

συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία (E80.0) 

κύστη κόκυγγος (L05.-) 

σύνδροµο Sturge-Weber (Q85.8) 

Q82.0     Κληρονοµικό λεµφοίδηµα 

Q82.1     Μελαγχρωµατική ξηροδερµία 
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Q82.2 Μαστοκυττάρωση (κληρονοµική) 

Μελαγχρωµατική κνίδωση 

Εξαιρ.: κακοήθης µαστοκυττάρωση (C96.2) 

Q82.3 Ακράτεια µελανίνης 

Q82.4 Εξωδερµική δυσπλασία (ανιδρωτική) 

Εξαιρ.: σύνδροµο Ellis-van Creveld (Q77.6) 

Q82.5 Συγγενής µη νεοπλασµατικός σπίλος 

Οµαλό  αιµαγγείωµα 

Εκ γενετής σηµάδι ΜΚΑ 

Σπίλος: 

• τριχοειδικός 

• αγγειακός ΜΚΑ 

• µυρµηκιώδης 

Αιµαγγείωµα port wine 

Εξαιρ.: κηλίδες café-au-lait (L81.3) 

φακή (L81.4) 

σπίλος: 

• αραχνοειδής (I78.1) 

• µελαγχρωµατικός (D22.-) 

• αστεροειδής (I78.1) 

σπίλος: 

• µελανοκυτταρικός (D22.-) 

• ΜΚΑ (D22.-) 

αραχνοειδής σπίλος [spider nevus] (I78.1) 

Q82.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του δέρµατος 

Ανώµαλες παλαµιαίες πτυχές 

∆ερµατοχάλαση (υπερελαστική) [cutis laxa] 

Θυλακική δυσκεράτωση [νόσος Darier] 

Καλοήθης οικογενής πέµφιγα [σύνδροµο Hailey-Hailey-Gougerot] 

Ανωµαλίες παλαµιαίων πτυχών 

Κληρονοµική υπερκεράτωση παλαµών και πελµάτων 

∆ερµατικά θηλώµατα 

Εξαιρ.: σύνδροµο Ehlers-Danlos (Q79.6) 

Q82.9 Συγγενής ανωµαλία του δέρµατος, µη καθορισµένη 

Q83.- Συγγενείς ανωµαλίες του µαστού [του µαζικού αδένα] 

Εξαιρ.: έλλειψη του θωρακικού µυός (Q79.8) 

Q83.0 Συγγενής έλλειψη του µαστού µε έλλειψη της θηλής 

Q83.1 Επικουρικός µαστός 

Υπεράριθµος µαστός 

Q83.2 Έλλειψη θηλής (συγγενής)  

Q83.3 Επικουρική θηλή 

Υπεράριθµη θηλή 

Q83.8 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του µαστού 

Υποπλασία του µαστού 

Q83.9 Συγγενής ανωµαλία του µαστού, µη καθορισµένη 

Q84.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες του καλυπτήριου συστήµατος [δέρµατος και 

εξαρτηµάτων] 
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Q84.0 Συγγενής αλωπεκία 

Συγγενής ατριχία 

Q84.1 Συγγενείς µορφολογικές διαταραχές των τριχών, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Mονιλέθριξ 

∆ακτυλιοειδής λευκοτριχία [pili annulati] 

Κοµβολογιοειδείς τρίχες 

Εξαιρ.: σύνδροµο Menkes [σύνδροµο κοµβοειδών τριχών] (E83.0) 

Q84.2 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των τριχών 

Συγγενής: 

• ανωµαλία των τριχών 

• υπερτρίχωση 

Παραµονή εµβρυϊκού χνουδιού (lanugo) 

Q84.3 Ανωνυχία 

Εξαιρ.: ονυχο-επιγονατιδικό σύνδροµο (Q87.2) 

Q84.4 Συγγενής λευκωνυχία 

Q84.5 ∆ιογκωµένοι και υπερτροφικοί όνυχες (συγγενείς) 

Συγγενής υπερτροφία των ονύχων 

Παχυονυχία 

Q84.6 Άλλες συγγενείς ανωµαλίες των ονύχων 

Συγγενής: 

• ανωµαλία όνυχα ΜΚΑ 

• πληκτρονυχία 

• κοιλονυχία 

Q84.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες του καλυπτήριου συστήµατος [δέρµατος 

και εξαρτηµάτων] 

Συγγενής απλασία δέρµατος 

Q84.9 Συγγενής ανωµαλία του καλυπτήριου συστήµατος [δέρµατος και εξαρτηµάτων], µη 

καθορισµένη 

Συγγενής: οργάνων του καλυπτηρίου 

• ανωµαλία ΜΚΑ συστήµατος ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης ΜΚΑ 

Q85.- Φακωµατώσεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αταξία-τηλεαγγειεκτασία [σύνδροµο Louis-Bar] (G11.3) 

οικογενής δυσαυτονοµία [σύνδροµο Riley-Day] (G90.1) 

Q85.0 Νευροϊνωµάτωση (µη κακοήθης) 

Νόσος von Recklinghausen 

Q85.1 Οζώδης σκλήρυνση 

Νόσος του Bourneville 

Epiloia 

Q85.8 Άλλες φακωµατώσεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σύνδροµο: 

• von Hippel-Lindau 

• Peutz-Jeghers 

• Sturge-Weber 

Εξαιρ.: σύνδροµο Meckel-Gruber (Q61.9) 

Q85.9 Φακωµάτωση, µη καθορισµένη 

Αµάρτωση ΜΚΑ 
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Q86.- Σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: υποθυρεοειδισµός από έλλειψη ιωδίου (E00-E02) 

µη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που µεταδίδονται µέσω του πλακούντα ή του µητρικού 

γάλακτος (P04.-) 

Q86.0 Εµβρυϊκό αλκοολικό σύνδροµο (δυσµορφικό)  

Q86.1 Εµβρυοπάθεια από αντιεπιληπτικά 

Εµβρυϊκό σύνδροµο από υδαντοΐνη 

Q86.2 Εµβρυοπάθεια από βαρφαρίνη 

Q86.8- Άλλα σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια 

Q86.80 Εµβρυοπάθεια από θαλιδοµίδη 

Q86.88 Άλλα σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια 

Q87.- Άλλα καθορισµένα σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών µε συµµετοχή 

πολλών συστηµάτων 
Q87.0 Σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που προσβάλλουν κυρίως το πρόσωπο 

Σύνδροµο ακροκεφαλοσυνδακτυλίας 

Σύνδροµο ακροκεφαλοσυνδακτυλίας [σύνδροµο Apert] 

Σύνδροµο Freeman-Sheldon [Whistling-face] 

Σύνδροµο Goldenhar 

Σύνδροµο κρυπτόφθαλµου 

Σύνδροµο Moebius 

Σύνδροµο στόµατος-προσώπου-δακτύλων 

Σύνδροµο Robin 

Κυκλωπία 

Q87.1 Σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που σχετίζονται κυρίως µε χαµηλό ανάστηµα 

Σύνδροµο Aarskog 

Σύνδροµο Cockayne 

Σύνδροµο Cornelia de Lange 

Σύνδροµο Dubowitz 

Σύνδροµο  Noonan 

Σύνδροµο Prader-Willi 

Σύνδροµο Robinow- (Silverman-Smith) 

Σύνδροµο Seckel 

Σύνδροµο Silver-Russell 

Σύνδροµο Smith-Lemli-Opitz 

Εξαιρ.: σύνδροµο Ellis-van Creveld (Q77.6) 

Q87.2 Σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που αφορούν κυρίως τα άκρα 

Σύνδροµο Holt-Oram 

Σύνδροµο Klippel-Trénaunay-Weber 

Ονυχο-επιγονατιδικό σύνδροµο 

Σύνδροµο Rubinstein-Taybi 

Σειρηνοµελία 

Σύνδροµο TAR [θροµβοπενία µε απουσία κερκίδας] 

Σύνδροµο VATER 

Q87.3 Σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών που αφορούν πρώιµη υπέρµετρη ανάπτυξη 

Σύνδροµο Sotos 

Σύνδροµο Weaver 

Σύνδροµο  Beckwith-Wiedemann 

Q87.4 Σύνδροµο Marfan 
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Q87.5 Άλλα σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών µε άλλες σκελετικές µεταβολές 

Q87.8 Άλλα καθορισµένα σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σύνδροµο Alport 

Σύνδροµο   Laurence-Moon-Bardet-Biedl 

Σύνδροµο Zellweger 

Q89.- Άλλες συγγενείς ανωµαλίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Q89.0 Συγγενείς ανωµαλίες του σπλήνα 

Συγγενής σπληνοµεγαλία 

Ασπληνία (συγγενής) 

Εξαιρ.: κολπικός ισοµερισµός (µε ασπληνία ή πολυσπληνία) (Q20.6) 

Q89.1 Συγγενείς ανωµαλίες των επινεφριδίων 

Εξαιρ.: συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (E25.0-) 

Q89.2 Συγγενείς ανωµαλίες άλλων ενδοκρινών αδένων 

Συγγενής ανωµαλία του παραθυρεοειδούς ή του θυρεοειδούς αδένα 

Παραµονή θυρεογλωσσικού πόρου 

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου 

Q89.3 Αναστροφή σπλάγχνων 

∆εξιοκαρδία µε αναστροφή σπλάγχνων 

Ανάστροφη ή εγκάρσια θέση των σπλάχνων: 

• της κοιλίας 

• του θώρακα 

Αντικατοπτρική αναστροφή των κόλπων σε αναστροφή των σπλάγχνων 

Μετάθεση των σπλάγχνων: 

• της κοιλίας 

• του θώρακα 

Εξαιρ.: δεξιοκαρδία ΜΚΑ (Q24.0) 

αριστεροκαρδία (Q24.1) 

Q89.4 Σιαµαίοι δίδυµοι 

∆ικέφαλοι 

Σιαµαία αδέλφια 

Κρανιοπαγείς 

Πυγοπαγείς 

Θωρακοπαγείς 

Q89.7 Πολλαπλές συγγενείς ανωµαλίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Πολλαπλές, συγγενείς: 

• ανωµαλίες 

• διαµαρτίες διάπλασης 

Εξαιρ.: σύνδροµα συγγενών ανωµαλιών µε συµµετοχή πολλαπλών οργάνων (Q87.-) 

Q89.8 Άλλες καθορισµένες συγγενείς ανωµαλίες 

Q89.9 Συγγενής ανωµαλία, µη καθορισµένη 

Συγγενής: 

• ανωµαλία ΜΚΑ 

• διαµαρτία διάπλασης ΜΚΑ 

 

 
 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XVII 
 
 

Σελίδα 563   

 
 

Χρωµοσωµικές ανωµαλίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
 

(Q90-Q99) 

Q90.- Σύνδροµο Down 

Q90.0 Τρισωµία 21, µη διαχωρισµός κατά τη µειωτική διαίρεση (non disjunction)  

Q90.1 Τρισωµία 21, µωσαϊκισµός (µιτωτικός µη διαχωρισµός) 

Q90.2 Τρισωµία 21, µε µετάθεση 

Q90.9 Σύνδροµο Down, µη καθορισµένο  

Τρισωµία 21 ΜΚΑ 

Q91.- Σύνδροµο Edwards και σύνδροµο Patau 

Q91.0 Τρισωµία 18, µειωτικός µη διαχωρισµός 

Q91.1 Τρισωµία 18, µωσαϊκισµός (µιτωτικός µη διαχωρισµός)  

Q91.2 Τρισωµία 18, µε µετάθεση 

Q91.3 Σύνδροµο Edwards, µη καθορισµένο 

Q91.4 Τρισωµία 13, µειωτικός µη διαχωρισµός 

Q91.5 Τρισωµία 13, µωσαϊκισµός (µιτωτικός µη διαχωρισµός)  

Q91.6 Τρισωµία 13, µε µετάθεση 

Q91.7 Σύνδροµο Patau, µη καθορισµένο 

Q92.- Άλλες τρισωµίες και µερικές τρισωµίες των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  µη ισορροπηµένες µεταθέσεις και προσθήκες 

Εξαιρ.: τρισωµίες των χρωµοσωµάτων 13, 18, 21 (Q90-Q91) 

Q92.0 Ολική χρωµοσωµική τρισωµία, µειωτικός µη διαχωρισµός 

Q92.1 Ολική χρωµοσωµική τρισωµία, µωσαϊκισµός (µιτωτικός µη διαχωρισµός)  

Q92.2 Μείζων µερική τρισωµία 

∆ιπλασιασµός ολόκληρου του σκέλους ή και µεγαλύτερου χρωµοσωµικού τµήµατος. 

Q92.3 Ελλάσσων µερική τρισωµία 

∆ιπλασιασµός τµήµατος µικρότερου από ένα χρωµοσωµικό σκέλος 

Q92.4 ∆ιπλασιασµοί που παρατηρούνται µόνο στην προµετάφαση  

Q92.5 ∆ιπλασιασµοί µε άλλες σύνθετες χρωµοσωµικές αναδιατάξεις  

Q92.6 Υπεράριθµα χρωµοσώµατα-δείκτες [marker chromosomes]  

Q92.7 Τριπλοειδία και πολυπλοειδία 

Q92.8 Άλλες καθορισµένες τρισωµίες και µερικές τρισωµίες των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων 

Q92.9 Τρισωµία και µερική τρισωµία των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων, µη καθορισµένη 

Q93.- Μονοσωµίες και ελλείψεις των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Q93.0 Ολική χρωµοσωµική µονοσωµία, µειωτικός µη διαχωρισµός 

Q93.1 Ολική χρωµοσωµική µονοσωµία, µωσαϊκισµός (µιτωτικός µη διαχωρισµός)  

Q93.2 Kυκλικά ή δικεντρικά χρωµοσώµατα 

Q93.3 Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωµοσώµατος 4 

Σύνδροµο Wolff-Hirschorn 

Q93.4 Έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωµοσώµατος 5 [σύνδροµο cri-du-chat]  
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Q93.5 Άλλες ελλείψεις τµήµατος ενός χρωµοσώµατος 

Σύνδροµο Angelman 

Q93.6 Ελλείψεις που παρατηρούνται µόνο στην προµετάφαση 

Q93.7 Ελλείψεις σε συνδυασµό µε άλλες σύνθετες αναδιατάξεις 

Q93.8 Άλλες ελλείψεις από τα αυτοσωµικά χρωµοσώµατα 

Q93.9 Έλλειψη από τα αυτοσωµικά χρωµοσώµατα, µη καθορισµένη 

Q95.- Ισορροπηµένες αναδιατάξεις και δοµικοί δείκτες, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Περιλαµβ.: µεταθέσεις κατά Robertson και ισορροπηµένες αµοιβαίες µεταθέσεις και ενθέσεις 

Q95.0 Ισορροπηµένη µετάθεση και ένθεση σε φυσιολογικό άτοµο 

Q95.1 Χρωµοσωµική αναστροφή σε φυσιολογικό άτοµο 

Q95.2 Ισορροπηµένη αυτοσωµική αναδιάταξη σε µη φυσιολογικό άτοµο 

Q95.3 Ισορροπηµένη αναδιάταξη των φυλετικών και αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων, σε µη 

φυσιολογικό άτοµο 

Q95.4 Άτοµα µε δείκτες ετεροχρωµατίνης 

Q95.5 Άτοµα µε αυτοσωµικά χρωµοσώµατα µε εύθραυστες περιοχές 

Q95.8 Άλλες ισορροπηµένες αναδιατάξεις και δοµικοί δείκτες 

Q95.9 Ισορροπηµένη αναδιάταξη και δοµικός δείκτης, µη καθορισµένα 

Q96.- Σύνδροµο Turner 

Εξαιρ.: σύνδροµο Noonan (Q87.1) 

Q96.0 Καρυότυπος 45,Χ 

Q96.1 Καρυότυπος 46,Χ iso (Xq) 

Q96.2 Καρυότυπος 46,Χ µε ανώµαλο φυλετικό χρωµόσωµα, εκτός του iso (Xq)  

Q96.3 Μωσαϊκισµός 45,Χ/46,ΧΧ ή 45,X/46,ΧΥ 

Q96.4 Μωσαϊκισµός 45,Χ/άλλες κυτταρικές σειρές µε ανώµαλο φυλετικό χρωµόσωµα 

Q96.8 Άλλες παραλλαγές του συνδρόµου Turner  

Q96.9 Σύνδροµο Turner, µη καθορισµένο 

Q97.- Άλλες ανωµαλίες των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε θήλυ φαινότυπο, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: σύνδροµο Turner (Q96.-) 

Q97.0 Καρυότυπος 47,ΧΧΧ 

Q97.1 Φαινότυπος θήλεος µε περισσότερα από τρία Χ χρωµοσώµατα  

Q97.2 Μωσαϊκισµός, σειρές µε διάφορους αριθµούς Χ χρωµοσωµάτων  

Q97.3 Φαινότυπος θήλεος µε καρυότυπο 46,ΧΥ 

Q97.8 Άλλες καθορισµένες ανωµαλίες των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε φαινότυπο θήλεος 

Q97.9 Ανωµαλία των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε φαινότυπο θήλεος, µη καθορισµένη 

Q98.- Άλλες ανωµαλίες των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε φαινότυπο άρρενος, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Q98.0 Σύνδροµο Klinefelter µε καρυότυπο 47,ΧΧΥ 

Q98.1 Σύνδροµο Klinefelter, φαινότυπος άρρενος µε περισσότερα από δύο Χ χρωµοσώµατα 

Q98.2 Σύνδροµο Klinefelter, φαινότυπος άρρενος µε καρυότυπο 46,ΧΧ  

Q98.3 Άλλος φαινότυπος άρρενος µε καρυότυπο 46,ΧΧ 

Q98.4 Σύνδροµο Klinefelter, µη καθορισµένο 
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Q98.5 Καρυότυπος 47,ΧΥΥ 

Q98.6 Φαινότυπος άρρενος µε δοµική ανωµαλία των φυλετικών χρωµοσωµάτων 

Q98.7 Φαινότυπος άρρενος µε µωσαϊκισµό των φυλετικών χρωµοσωµάτων 

Q98.8 Άλλες καθορισµένες ανωµαλίες των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε φαινότυπο άρρενος 

Q98.9 Ανωµαλία των φυλετικών χρωµοσωµάτων, µε φαινότυπο άρρενος, µη καθορισµένη 

Q99.- Άλλες χρωµοσωµικές ανωµαλίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Q99.0 Xιµαιρισµός 46,ΧΧ/46,ΧΥ 

Χιµαιρισµός 46,ΧΧ/46,ΧΥ µε αληθή ερµαφροδιτισµό 

Q99.1 Αληθής ερµαφροδιτισµός µε καρυότυπο 46,ΧΧ 

Αληθής δυσγενεσία των γονάδων 

46,ΧΧ µε ταινιοειδείς γονάδες 

46,ΧΥ µε ταινιοειδείς γονάδες 

Q99.2 Εύθραυστο Χ χρωµόσωµα 

Σύνδροµο του εύθραυστου Χ χρωµοσώµατος 

Q99.8 Άλλες καθορισµένες χρωµοσωµικές ανωµαλίες 

Q99.9 Χρωµοσωµική ανωµαλία, µη καθορισµένη 
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Κεφάλαιο XVIII 

Συµπτώµατα, σηµεία και παθολογικά ευρήµατα, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

(R00 - R99) 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει συµπτώµατα, σηµεία, παθολογικά ευρήµατα κλινικών ή άλλων εξετάσεων, καθώς και 

ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις στις οποίες δεν αντιστοιχεί κάποια διάγνωση, που να µπορεί να ταξινοµηθεί αλλού.  

Σηµεία και συµπτώµατα τα οποία οδηγούν σε µια δεδοµένη διάγνωση µε µεγάλο βαθµό βεβαιότητας έχουν ταξινοµηθεί 

στις αντίστοιχες κατηγορίες σε άλλα κεφάλαια της ταξινόµησης. Γενικά, οι κατηγορίες στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνουν 

τις λιγότερο σαφώς καθορισµένες καταστάσεις και τα συµπτώµατα που, χωρίς την αναγκαία µελέτη του περιστατικού 

ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, µπορούν να οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσοτέρα πιθανά νοσήµατα ή 

σε δύο ή περισσότερα πιθανά συστήµατα του οργανισµού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου θα 

µπορούσαν να ονοµασθούν ως «µη καθορισµένες αλλιώς» ή «αγνώστου αιτιολογίας» ή «παροδικές». Ο χρήστης θα πρέπει 

να ανατρέχει στο αλφαβητικό ευρετήριο προκειµένου να καθορίσει ποια συµπτώµατα και σηµεία ταξινοµούνται στο 

παρόν κεφάλαιο και ποια σε άλλα κεφάλαια. Οι υπόλοιπες υποκατηγορίες, που αριθµούνται µε το .8, προβλέπονται για 

άλλα σχετικά συµπτώµατα που δε µπορούν να καταχωρηθούν κάπου αλλού στην ταξινόµηση. 

Οι καταστάσεις και τα σηµεία ή συµπτώµατα που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες R00- R99 αφορούν σε: 

α.  ασθενείς στους οποίους δεν µπορεί να γίνει ακριβέστερη διάγνωση, ακόµη κι αν έχουν ερευνηθεί όλα τα σχετικά µε την      

περίπτωση στοιχεία 

β.   προϋπάρχοντα της αρχικής εκτίµησης σηµεία ή συµπτώµατα, που αποδείχθηκαν παροδικά και των οποίων οι αιτίες δεν 

     µπόρεσαν να προσδιορισθούν 

γ.  προσωρινή διάγνωση σε ασθενή που δεν επανήλθε για διερεύνηση ή θεραπεία 

δ.  ασθενείς που παραπέµφθηκαν αλλού για διερεύνηση ή θεραπεία, πριν την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου  

ε.   ασθενείς για τους οποίους, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν τέθηκε πιο ακριβής διάγνωση 

στ. ορισµένα συµπτώµατα, για τα οποία παρέχονται συµπληρωµατικές πληροφορίες, τα οποία αποτελούν αυτούσια  

      σηµαντικά προβλήµατα στην ιατρική περίθαλψη. 
 

Εξαιρούνται: παθολογικά ευρήµατα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.-) 

ορισµένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

R00-R09   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστηµα 

R10-R19   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το πεπτικό σύστηµα και την κοιλία 

R20-R23   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το δέρµα και τον υποδόριο ιστό 

R25-R29   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το νευρικό και το µυοσκελετικό σύστηµα 

R30-R39   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστηµα 

R40-R46   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τη νόηση, την αντίληψη, τη συναισθηµατική κατάσταση και τη 

συµπεριφορά 

R47-R49   Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την οµιλία και τη φωνή 

R50-R69   Γενικά συµπτώµατα και σηµεία 

R70-R79   Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση του αίµατος, χωρίς διάγνωση 

R80-R82   Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση 

R83-R89   Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του σώµατος, χωρίς διάγνωση 

R90-R94   Παθολογικά ευρήµατα στις διαγνωστικές απεικονιστικές µεθόδους και τις δοκιµασίες λειτουργικότητας, χωρίς 

διάγνωση 

R95-R99   Ασαφώς καθοριζόµενα και άγνωστα αίτια θνησιµότητας 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

R65.-! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS] 

 

 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το 

αναπνευστικό σύστηµα 
 

(R00-R09) 

R00.- ∆ιαταραχές της καρδιακής συχνότητας 

Εξαιρ.: καθορισµένες αρρυθµίες (I47-I49) 

διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.1) 

R00.0 Ταχυκαρδία, µη καθορισµένη 

Επιτάχυνση της καρδιακής συχνότητας 

Ταχυκαρδία: 

• υπερκοιλιακή ΜΚΑ 

• φλεβοκοµβική ΜΚΑ 

R00.1 Βραδυκαρδία, µη καθορισµένη 

Επιβράδυνση της καρδιακής συχνότητας 

Βραδυκαρδία: 

• υπερκοιλιακή 

• φλεβοκοµβική 

• παρασυµπαθητικοτονική [βαγοτονική] 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, σε περίπτωση νοσήµατος φαρµακευτικής αιτιολογίας, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό (κεφάλαιο ΧΧ). 

R00.2 Αίσθηµα παλµών 

Αίσθηµα του καρδιακού παλµού 

R00.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές του καρδιακού παλµού 

R01.- Καρδιακά φυσήµατα και άλλοι καρδιακοί ήχοι 

Εξαιρ.: όπου "περιπτώσεις" > "καταστάσεις" 

R01.0 Καλοήθη και αθώα καρδιακά φυσήµατα 

Λειτουργικό καρδιακό φύσηµα 

R01.1 Καρδιακό φύσηµα, µη καθορισµένο 

Καρδιακό φύσηµα ΜΚΑ 

R01.2 Άλλοι καρδιακοί ήχοι 

Καρδιακή αµβλύτητα, αυξηµένη ή µειωµένη 

Ήχος τριβής στο προκάρδιο 

R02 Γάγγραινα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: γάγγραινα σε ορισµένες εντοπίσεις - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

γάγγραινα σε: 

• αθηροσκλήρωση (I70.24) 

• σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14 µε το .5 στον 4ο χαρακτήρα) 

• άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες (I73.-) 

αεριογόνος γάγγραινα (A48.0) 

γαγγραινώδες πυόδερµα (L88) 

R03.- Παθολογική αρτηριακή πίεση, χωρίς διάγνωση 
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R03.0 Υψηλή αρτηριακή πίεση, χωρίς διάγνωση υπέρτασης 

Σηµειώσεις: Αυτή η υποκατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται για την καταγραφή ενός επεισοδίου 

υψηλής αρτηριακής πίεσης σε ασθενή στον οποίο δεν έχει γίνει επίσηµη διάγνωση 

υπέρτασης, ή όταν πρόκειται για ένα µεµονωµένο τυχαίο εύρηµα. 

R03.1 Μη ειδική χαµηλή αρτηριακή πίεση 

Εξαιρ.: υπόταση (I95.-) 

σύνδροµο υπότασης της εγκύου (O26.5) 

νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3) 

R04.- Αιµορραγία του αναπνευστικού συστήµατος 

R04.0 Επίσταξη 

Αιµορραγία από τη µύτη 

Ρινορραγία 

R04.1 Αιµορραγία από το φάρυγγα 

Εξαιρ.: αιµόπτυση (R04.2) 

R04.2 Αιµόπτυση 

Βήχας µε αιµορραγική απόχρεµψη 

Αιµόφυρτα πτύελα 

R04.8 Αιµορραγία από άλλες εντοπίσεις του αναπνευστικού συστήµατος 

Πνευµονική αιµορραγία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: περιγεννητική πνευµονική αιµορραγία  (P26.-) 

R04.9 Αιµορραγία του αναπνευστικού συστήµατος, µη καθορισµένη 

R05 Βήχας 

Εξαιρ.: βήχας µε αιµορραγική απόχρεµψη (R04.2) 

ψυχογενής βήχας (F45.33) 

R06.- ∆ιαταραχές της αναπνοής 

Εξαιρ.: αναπνευστική δυσχέρεια νεογνών (P22.-) 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων (J80) 

αναπνευστική ανακοπή (R09.2) 

αναπνευστική ανεπάρκεια (J96.-) 

αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5) 

R06.0 ∆ύσπνοια 

Βραχύπνοια 

Ορθόπνοια 

Εξαιρ.: παροδική ταχύπνοια του νεογνού (P22.1) 

R06.1 Σιγµός 

Εξαιρ.: συγγενής λαρυγγικός σιγµός (P28.8) 

λαρυγγισµός (συριγµώδης) (J38.5) 

R06.2 Συρίττουσα αναπνοή 

R06.3 Περιοδική αναπνοή 

Αναπνοή Cheyne-Stokes 

R06.4 Υπεραερισµός 

Εξαιρ.: ψυχογενής υπεραερισµός (F45.33) 

R06.5 Στοµατική αναπνοή 

Ρεγχασµός [ροχαλητό] 

Εξαιρ.: ξηροστοµία ΜΚΑ (R68.2) 

R06.6 Λόξυγγας 

Εξαιρ.: ψυχογενής λόξυγγας (F45.33) 
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R06.7 Πταρµός [φτέρνισµα] 

R06.8- Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της αναπνοής 

Εξαιρ.: άπνοια του νεογνού (P28.4) 

υπνική άπνοια (G47.3-) 

υπνική άπνοια του νεογνού (πρωτοπαθής) (P28.3) 

R06.80 Οξύ, απειλητικό για τη ζωή επεισόδιο σε βρέφη 

Απειλητικό για τη ζωή συµβάν [επεισόδιο ALTE, apparent life-threatening event] 

παρ΄ολίγον αιφνίδιος βρεφικός θάνατος [near-miss sudden infant death syndrome SIDS] 

R06.88 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της αναπνοής 

Άπνοια ΜΚΑ 

Αίσθηµα πνιγµονής 

Κατακράτηση αναπνοής λόγω συναισθηµατικής φόρτισης 

Στεναγµώδης αναπνοή 

R07.- Πόνος στο λαιµό και θωρακικός πόνος [θωρακικό άλγος] 

Εξαιρ.: δυσφαγία (R13.-) 

επιδηµική µυαλγία (B33.0) 

πόνος στον αυχένα (M54.2) 

κυνάγχη (οξεία) ΜΚΑ (J02.9) 

άλγος στο µαστό (N64.4) 

R07.0 Άλγος στον τράχηλο 

R07.1 Θωρακικό άλγος κατά την αναπνοή 

Επώδυνη αναπνοή 

R07.2 Προκάρδιο άλγος 

R07.3 Άλλο θωρακικό άλγος 

Άλγος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωµα ΜΚΑ 

R07.4 Θωρακικός πόνος, µη καθορισµένος 

R09.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το 

αναπνευστικό σύστηµα 

Εξαιρ.: σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας: 

• των ενηλίκων (J80) 

• των νεογνών (P22.-) 

αναπνευστική ανεπάρκεια (J96.-) 

αναπνευστική ανεπάρκεια των νεογνών (P28.5) 

R09.0 Ασφυξία 

Εξαιρ.: ασφυξία: 

• σε νεογνά (P21.-) 

• από ξένο σώµα στους αεραγωγούς (T17.-) 

• ενδοµήτρια (P20.-) 

• από µονοξείδιο του άνθρακα (T58) 

• µετατραυµατική (T71) 

R09.1 Πλευρίτιδα 

Εξαιρ.: πλευρίτιδα µε συλλογή υγρού (J90) 

R09.2 Αναπνευστική ανακοπή 

Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια 
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R09.3 Παθολογικά πτύελα 

Παθολογική(ό): 

• χρώµα 

• οσµή πτυέλων 

• ποσότητα 

Αυξηµένη ποσότητα 

Εξαιρ.: αιµόφυρτα πτύελα (R04.2) 

R09.8 Άλλα καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το 

αναπνευστικό σύστηµα 

Αρτηριακό φύσηµα 

Ρόγχοι 

Αδύναµος σφυγµός 

Θωρακικός: 

• ήχος τριβής 

• τυµπανικός ήχος επίκρουσης 

• αλλοιωµένος ήχος επίκρουσης 

 

 

 

 
 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το πεπτικό σύστηµα 

και την κοιλία 
 

(R10-R19) 

Εξαιρ.: αιµορραγία πεπτικού (K92.0-K92.2) 

αιµορραγία πεπτικού στο νεογνό (P54.0-P54.3) 

ειλεός (K56.-) 

ειλεός του νεογνού (P76.-) 

πυλωρικός σπασµός (K31.3) 

πυλωρικός σπασµός συγγενής ή νεογνικός (Q40.0) 

συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστηµα (R30- R39) 

συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τα γεννητικά όργανα: 

• ανδρικά (N48- N50) 

• γυναικεία (N94.-) 

R10.- Κοιλιακό και πυελικό άλγος 

Εξαιρ.: µετεωρισµός και σχετικές καταστάσεις (R14) 

κωλικός νεφρού (N23) 

ραχιαλγία (M54.-) 

R10.0 Οξεία κοιλία 

Σοβαρό κοιλιακό άλγος (γενικευµένο) (εντοπισµένο) (µε σύσπαση κοιλιακού τοιχώµατος) 

R10.1 Άλγος εντοπισµένο στην άνω κοιλία 

∆υσπεψία ΜΚΑ 

Επιγαστρικός πόνος [επιγαστραλγία] 

Εξαιρ.: λειτουργική δυσπεψία (Κ30) 

R10.2 Πυελικό και περινεϊκό άλγος 

R10.3 Άλγος εντοπισµένο σε άλλα τµήµατα της κάτω κοιλίας 
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R10.4 Άλλο και µη καθορισµένο κοιλιακό άλγος 

Κοιλιακή ευαισθησία ΜΚΑ 

Κωλικός: 

• βρεφικός και παιδικός 

• ΜΚΑ 

R11 Ναυτία και έµετος 

Εξαιρ.: έµετος: 

• του νεογνού (P92.0) 

µετά από επέµβαση στο γαστρεντερικό σύστηµα (K91.0) 

• ψυχογενής (F50.5) 

• υπέρµετρος στην κύηση [υπερέµεση της κύησης] (O21.-) 

αιµατέµεση (K92.0) 

αιµατέµεση του νεογνού (P54.0) 

R12 Επιγαστρικός καύσος 

Εξαιρ.: δυσπεψία: 

• λειτουργική (K30) 

• ΜΚΑ (R10.1) 

R13.- ∆υσφαγία 

R13.0 ∆υσφαγία που χρήζει εποπτείας κατά τη διάρκεια της σίτισης 

R13.1 ∆υσφαγία µε τραχειοστοµία µε (µερική) απόφραξη του τραχειοσωλήνα που 

χρήζει αναρροφήσεων 

R13.9 Άλλη και µη καθορισµένη δυσφαγία 

∆υσκαταποσία ΜΚΑ 

R14 Μετεωρισµός και σχετικές καταστάσεις 

Περιλαµβ.:  ερυγές 

κοιλιακή διάταση 

τυµπανισµός 

µετεωρισµός 

Εξαιρ.: αεροφαγία, ψυχογενής (F45.31) 

R15 Ακράτεια κοπράνων 

Περιλαµβ.:   εγκόπριση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: εγκόπριση µη οργανικής αιτιολογίας (F98.1) 

R16.- Ηπατοµεγαλία και σπληνοµεγαλία, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

R16.0 Ηπατοµεγαλία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Ηπατοµεγαλία, ΜΚΑ 

R16.1 Σπληνοµεγαλία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Σπληνοµεγαλία ΜΚΑ 

R16.2 Ηπατοµεγαλία µε σπληνοµεγαλία, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Ηπατοσπληνοµεγαλία  ΜΚΑ 

R17 Μη καθορισµένος ίκτερος 

Εξαιρ.: νεογνικός ίκτερος (P55, P57-P59) 

R18 Ασκίτης 

Περιλαµβ.:  συλλογή υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

R19.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το πεπτικό σύστηµα 

και την κοιλία 

Εξαιρ.: οξεία κοιλία (R10.0) 
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R19.0 Ενδοκοιλιακή και πυελική διόγκωση, µάζα και όγκος 

∆ιάχυτη ή γενικευµένη διόγκωση ή µάζα: 

• ενδοκοιλιακή ΜΚΑ 

• πυελική ΜΚΑ 

• οµφαλική 

Εξαιρ.: ασκίτης (R18) 

µετεωρισµός (R14) 

R19.1 Παθολογικοί εντερικοί ήχοι 

Απουσία εντερικών ήχων 

Αυξηµένοι εντερικοί ήχοι 

R19.2 Ορατός περισταλτισµός 

Έντονος περισταλτισµός 

R19.3 Σύσπαση κοιλιακού τοιχώµατος 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε σοβαρό κοιλιακό πόνο (R10.0) 

R19.4 Αλλαγή των συνηθειών (κενώσεων) του εντέρου 

Εξαιρ.: λειτουργική διάρροια (K59.1) 

δυσκοιλιότητα (K59.0) 

R19.5 Άλλες διαταραχές των κοπράνων 

Παθολογικό χρώµα των κοπράνων 

Ογκώδεις κενώσεις 

Λανθάνουσα αιµορραγία στα κόπρανα 

Βλεννώδης πρόσµιξη κοπράνων 

Εξαιρ.: µέλαινα (K92.1) 

µέλαινα του νεογνού (P54.1) 

R19.6 Κακοσµία στόµατος 

R19.8 Άλλα καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το πεπτικό σύστηµα και 

την κοιλία 

 

 
 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το δέρµα και τον υποδόριο ιστό 

 

(R20-R23) 

R20.- ∆ιαταραχές της δερµατικής αισθητικότητας 

Εξαιρ.: αναισθησία και απώλεια της αισθητικότητας αποσυνδετικού τύπου (F44.6) 

ψυχογενείς διαταραχές (F45.8) 

R20.0 Αναισθησία του δέρµατος 

R20.1 Υπαισθησία του δέρµατος 

R20.2 Παραισθησία του δέρµατος 

Μυρµήγκιασµα 

Αιµωδία 

Αίσθηµα νυγµών 

Εξαιρ.: ακροπαραισθησία (I73.8) 

R20.3 Υπεραισθησία του δέρµατος 

R20.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της δερµατικής αισθητικότητας 

R21 Εξάνθηµα και άλλες µη καθορισµένες δερµατίτιδες 
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R22.- Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος του δέρµατος και του υποδόριου 

ιστού 

Περιλαµβ.:  υποδόρια οζίδια (εντοπισµένα) (επιφανειακά) 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στις διαγνωστικές απεικονιστικές µεθόδους (R90- R93) 

µάζα ή όγκος: 

• κοιλίας ή πυέλου (R19.0) 

• µαστού (N63) 

εντοπισµένη εναπόθεση λίπους (E65) 

διόγκωση λεµφαδένων (R59.-) 

οίδηµα (R60.-) 

διόγκωση: 

• κοιλίας ή πυέλου (R19.0) 

• άρθρωσης (M25.4-) 

R22.0 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου της κεφαλής  

R22.1 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου του τραχήλου 

R22.2 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου του κορµού  

R22.3 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου του άνω άκρου 

R22.4 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου του κάτω άκρου 

R22.7 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου σε πολλαπλές 

εντοπίσεις 

R22.9 Εντοπισµένη διόγκωση, µάζα και όγκος δέρµατος και υποδορίου, µη καθορισµένα 

R23.- Άλλες µεταβολές του δέρµατος 

R23.0 Κυάνωση 

Εξαιρ.: ακροκυάνωση (I73.8) 

κυάνωση του νεογνού (P28.2) 

R23.1 Ωχρότητα 

Υγρό και κολλώδες δέρµα 

R23.2 Ερυθρίαση προσώπου [flushing] 

Έντονο ερύθηµα προσώπου 

Εξαιρ.: καταστάσεις που σχετίζονται µε τη γυναικεία εµµηνόπαυση και την κλιµακτήριο (N95.1) 

R23.3 Αυτόµατες εκχυµώσεις 

Πετέχειες 

Εξαιρ.: εκχυµώσεις στο έµβρυο και στο νεογνό (P54.5) 

πορφύρα (D69.-) 

R23.4 Μεταβολές στην υφή του δέρµατος 

Απολέπιση 

Αποφολίδωση του δέρµατος 

Σκλήρυνση 

Εξαιρ.: πάχυνση της επιδερµίδος ΜΚΑ (L85.9) 

R23.8 Άλλες και µη καθορισµένες µεταβολές του δέρµατος 
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Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το νευρικό και το µυοσκελετικό 

σύστηµα 

 

(R25-R29) 

R25.- Παθολογικές ακούσιες κινήσεις 

Εξαιρ.: ειδικές κινητικές διαταραχές (G20-G26) 

διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων (F98.4) 

διαταραχές που εκδηλώνονται µε µυοσπάσµατα [τικ] (F95.-) 

R25.0 Παθολογικές κινήσεις της κεφαλής 

R25.1 Τρόµος, µη καθορισµένος 

Εξαιρ.: χορεία ΜΚΑ (G25.5) 

τρόµος: 

• ιδιοπαθής (G25.0) 

• υστερικός (F44.4) 

• ενεργείας (G25.2) 

R25.2 Κράµπα και µυϊκός σπασµός 

Εξαιρ.: καρποποδικός σπασµός (R29.0) 

βρεφικοί σπασµοί (G40.4) 

R25.3 ∆εσµιδώσεις 

Εκτινάξεις (κλονικές κινήσεις) ΜΚΑ 

R25.8 Άλλες και µη καθορισµένες, παθολογικές ακούσιες κινήσεις 

R26.- ∆ιαταραχές βάδισης [βαδίσµατος] και κινητικότητας 

Εξαιρ.: αταξία: 

• κληρονοµική (G11.-) 

• αισθητικοκινητική (συφιλιδική) (A52.1) 

• ΜΚΑ (R27.0) 

σύνδροµο ακινητοποίησης (στην παραπληγία) (M62.3-) 

R26.0 Αταξικό βάδισµα 

Παραπαίον βάδισµα 

R26.1 Παραλυτικό βάδισµα 

Σπαστικό βάδισµα 

R26.2 ∆υσκολία στη βάδιση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

R26.3 Ακινησία 

Μόνιµη καθήλωση σε (αναπηρική) πολυθρόνα 

Μόνιµη καθήλωση επί κλίνης [µόνιµα κλινήρης] 

R26.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές βάδισης και κινητικότητας 

Αστάθεια στα πόδια ΜΚΑ 

R27.- Άλλες ασυνέργειες 

Εξαιρ.: αταξικό βάδισµα (R26.0) 

κληρονοµική αταξία (G11.-) 

ίλιγγος ΜΚΑ (R42) 

R27.0 Αταξία, µη καθορισµένη 

R27.8 Άλλες και µη καθορισµένες ασυνέργειες 

R29.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το νευρικό και το 

µυοσκελετικό σύστηµα 
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R29.0 Τετανία 

Καρποποδικός σπασµός 

Εξαιρ.: τετανία: 

• νεογνού (P71.3) 

• υστερική (F44.5) 

• µετά από θυρεοειδεκτοµή (E89.2) 

• παραθυρεοειδική (E20.9) 

R29.1 Μηνιγγισµός 

R29.2 Παθολογικά αντανακλαστικά 

Εξαιρ.: παθολογικό αντανακλαστικό της κόρης (H57.0) 

υπερβολικά έντονο αντανακλαστικό του οπισθοφάρυγγα (J39.2) 

παρασυµπαθητικοτονική (βαγοτονική) αντίδραση ή συγκοπή (R55) 

R29.3 Παθολογική στάση του σώµατος 

R29.4 Κροτούν [κριγµώδες] ισχίο 

Φαινόµενο Ortolani 

Εξαιρ.: συγγενείς διαµαρτίες διάπλασης του ισχίου (Q65.-) 

σύνδροµο κροτούντος ισχίου (M24.85) 

R29.5 Νευρολογική αµέλεια [neglect] 

Aσωµατογνωσία 

Eτερόπλευρη αµέλεια 

Hµιακινησία 

Hµιαµέλεια 

Aριστερή αµέλεια 

Aισθητική αφασία 

Aισθητική αµέλεια 

Oπτική αµέλεια 

R29.6 Tάση προς πτώση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Tάση για πτώση λόγω άλλων ασαφών προβληµάτων υγείας 

Tάση για πτώση λόγω γήρατος 

Εξαιρ.: δυσκολία στη βάδιση (R26.2) 

ζάλη και ίλιγγος (R42) 

τάση για πτώση λόγω νοσηµάτων που ταξινοµούνται αλλού 

συγκοπή και καταπληξία (R55) 

R29.8 Άλλα και µη καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το νευρικό και 

µυοσκελετικό σύστηµα 

 
 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστηµα 

 

(R30-R39) 

R30.- Επώδυνη ούρηση 

Εξαιρ.: ψυχογενές άλγος (F45.34) 

R30.0 ∆υσουρία 

Στραγγουρία 

R30.1 Κυστικός τεινεσµός 
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R30.9 Επώδυνη ούρηση, µη καθορισµένη 

Επώδυνη ούρηση ΜΚΑ 

R31 Μη καθορισµένη αιµατουρία 

Εξαιρ.: υποτροπιάζουσα ή εµµένουσα αιµατουρία (N02.-) 

R32 Μη καθορισµένη ακράτεια ούρων 

Περιλαµβ.:   ενούρηση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µη οργανική ενούρηση (F98.0) 

ακράτεια ούρων από προσπάθεια και άλλη καθορισµένη ακράτεια ούρων (N39.3-N39.4) 

Επίσχεση ούρων 

Ανουρία και ολιγουρία 

Εξαιρ.: περιπτώσεις που επιπλέκουν: 

• την αποβολή ή την έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.4) 

• την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.88, O90.4) 

R35 Πολυουρία 

Περιλαµβ.:  συχνουρία 

νυκτουρία 

Εξαιρ.: ψυχογενής πολυουρία (F45.34) 

R36 Ουρηθρικό έκκριµα 

Περιλαµβ.:   έκκριση από το πέος 

ουρηθρόρροια 

R39.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστηµα 

R39.0 Εξαγγείωση ούρων 

R39.1 Άλλες διαταραχές ούρησης 

∆ιακεκοµµένη ούρηση 

Μειωµένη ροή ούρων 

Αργή έναρξη ούρησης 

R39.2 Εξωνεφρική ουραιµία 

Προνεφρική ουραιµία 

R39.8 Άλλα και µη καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν το ουροποιητικό 

σύστηµα 
 

 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τη νόηση, την αντίληψη, τη 

συναισθηµατική κατάσταση και τη συµπεριφορά 

 

(R40-R46) 

Εξαιρ.: εκείνα που αποτελούν τµήµα κάποιας ψυχικής διαταραχής (F00-F99) 

R40.- Υπνηλία, εµβροντησία [πτώση επιπέδου συνειδήσεως] και κώµα 

Εξαιρ.: κώµα: 

• των νεογνών (P91.5) 

• σε τραυµατισµούς της κεφαλής, που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο ΧΙΧ (S06.7-) 

• διαβητικό (E10-E14 µε το .0 στον 4ο χαρακτήρα) 

• ηπατικό (K72.-) 

• υπογλυκαιµικό (µη διαβητικό) (E15) 

• ουραιµικό (N19) 

R33 

R34 
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R40.0 Υπνηλία 

Νωθρότητα 

R40.1 Εµβροντησία 

Προκωµατώδης κατάσταση 

Εξαιρ.: εµβροντησία: 

• καταθλιπτική (F31-F33) 

• αποσυνδετική (F44.2) 

• κατατονική (F20.2) 

• µανιακή (F30.2) 

R40.2 Κώµα, µη καθορισµένο 

Απώλεια συνείδησης ΜΚΑ 

R41.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την 

αντίληψη 

Εξαιρ.: αποσυνδετικές [µετατρεπτικές] διαταραχές (F44.-) 

R41.0 Αποπροσανατολισµός, µη καθορισµένος 

Σύγχυση ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ψυχογενής αποπροσανατολισµός (F44.88) 

R41.1 Αµνησία προσφάτων γεγονότων 

R41.2 Αναδροµική αµνησία 

R41.3 Άλλες µορφές αµνησίας 

Αµνησία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αµνησιακό σύνδροµο: 

• από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (F10-F19 µε το .6 στον 4ο χαρακτήρα) 

• οργανικό (F04) 

παροδική σφαιρική αµνησία (G45.4-) 

R41.8 Άλλα και µη καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τις νοητικές 

λειτουργίες και την αντίληψη 

R42 Ζάλη και ίλιγγος 

Περιλαµβ.:   ίλιγγος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: σύνδροµα ιλίγγου (H81.-) 

R43.- ∆ιαταραχές της όσφρησης και της γεύσης 

R43.0 Ανοσµία 

R43.1 Παροσµία 

R43.2 Παραγευσία 

R43.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης 

Μικτή διαταραχή της όσφρησης και της γεύσης 

R44.- Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν γενικές αισθήσεις και 

αντιλήψεις 

Εξαιρ.: διαταραχές αισθητικότητας δέρµατος (R20.-) 

R44.0 Ακουστικές ψευδαισθήσεις 

R44.1 Οπτικές ψευδαισθήσεις 

R44.2 Άλλες ψευδαισθήσεις 

R44.3 Ψευδαισθήσεις, µη καθορισµένες 

R44.8 Άλλα και µη καθορισµένα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τις γενικές αισθήσεις 

και αντιλήψεις 

R45.- Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τη συναισθηµατική κατάσταση 
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R45.0 Νευρικότητα 

Νευρική ένταση 

R45.1 Ανησυχία και διέγερση 

R45.2 Αίσθηµα θλίψης 

Ανησυχία ΜΚΑ 

R45.3 Κατάπτωση του ηθικού και απάθεια 

R45.4 Ευερεθιστότητα και θυµός 

R45.5 Εχθρικότητα 

R45.6 Φυσική βία 

R45.7 Κατάσταση συναισθηµατικού σοκ [shock] ή έντασης [stress], µη καθορισµένη 

R45.8 Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν τη συναισθηµατική κατάσταση 

Αυτοκτονική τάση 

Αυτοκτονικός  ιδεασµός 

Εξαιρ.: ως µέρος µιας ψυχικής διαταραχής ή διαταραχής συµπεριφοράς (F00- F99) 

R46.- Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την εµφάνιση και τη συµπεριφορά 

R46.0 Πολύ χαµηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής 

R46.1 Αλλόκοτη εξωτερική εµφάνιση 

R46.2 Περίεργη και ανεξήγητη συµπεριφορά 

R46.3 Υπερκινητικότητα 

R46.4 Βραδύτητα και µειωµένη αντιδραστικότητα 

Εξαιρ.: εµβροντησία (R40.1) 

R46.5 Καχυποψία και αποκλίνουσα συµπεριφορά 

R46.6 Αναίτια ανησυχία και ενασχόληση µε στρεσσογόνα γεγονότα 

R46.7 Πολυλογία ή περιστασιακές λεπτοµέρειες που επισκιάζουν το σκοπό της επικοινωνίας ή 

της διαβούλευσης 

R46.8 Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την εµφάνιση και τη συµπεριφορά 

Παραµέληση του εαυτού ΜΚΑ 

Εξαιρ.: ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και υγρών µε συνέπεια την παραµέληση του εαυτού (R63.6) 
 

 

 

 

Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την οµιλία και τη φωνή 
 

(R47-R49) 

R47.- ∆ιαταραχές της οµιλίας και της φωνής, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αυτισµός (F84.0-F84.1) 

διακοπτόµενη ταχυλαλία (F98.6) 

βατταρισµός [τραυλισµός] (F98.5) 

ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της οµιλίας και της γλώσσας (F80.-) 

R47.0 ∆υσφασία και αφασία 

Εξαιρ.: προοδευτική µεµονωµένη αφασία (G31.0) 

R47.1 ∆υσαρθρία και αναρθρία 

R47.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της οµιλίας και της φωνής 
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R48.- ∆υσλεξία και άλλες συµβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Εξαιρ.: ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων (F81.-) 

R48.0 ∆υσλεξία και αλεξία 

R48.1 Αγνωσία 

R48.2 Απραξία 

R48.8 Άλλες και µη καθορισµένες συµβολικές δυσλειτουργίες 

Αγραφία 

Αναριθµησία 

R49.- ∆ιαταραχές της φωνής 

Εξαιρ.: ψυχογενής διαταραχή της φωνής (F44.4) 

R49.0 ∆υσφωνία 

Βράγχος φωνής 

R49.1 Αφωνία 

Απώλεια φωνής 

R49.2 Ρινολαλία (ανοικτή) (κλειστή) 

R49.8 Άλλες και µη καθορισµένες διαταραχές της φωνής 

Αλλαγή της φωνής ΜΚΑ 

 

 
 

Γενικά συµπτώµατα και σηµεία 
 

(R50-R69) 

R50.-   Πυρετός άλλης και αγνώστου αιτιολογίας 

Εξαιρ.: πυρετός αγνώστου αιτιολογίας σε: 

• νεογνό (P81.9) 

• τοκετό (O75.2) 

επιλόχειος πυρετός ΜΚΑ (O86.4) 

R50.2     Πυρετός φαρµακευτικής αιτιολογίας 

Για τον προσδιορισµό της ουσίας, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο ΧΧ). 

R50.8-  Άλλος καθορισµένος πυρετός 

R50.80  Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 

R50.88   Άλλος καθορισµένος πυρετός 

Επίµονος πυρετός 

Πυρετός µε ρίγος 

R50.9     Πυρετός, µη καθορισµένος 

Υπερπυρεξία ΜΚΑ 

Πυρεξία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: κακοήθης υπερθερµία που οφείλεται στην αναισθησία (T88.3) 

R51     Κεφαλαλγία 

Περιλαµβ.:   πόνος στο πρόσωπο ΜΚΑ 

Εξαιρ.: άτυπος πόνος του προσώπου (G50.1) 

ηµικρανία και άλλα σύνδροµα κεφαλαλγίας (G43-G44) 

νευραλγία τριδύµου (G50.0) 
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R52.- Άλγος [πόνος], που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  άλγος που δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο όργανο ή περιοχή του σώµατος 

Εξαιρ.: σύνδροµο χρόνιου πόνου µε εµµένουσα µεταβολή της προσωπικότητας (F62.80) 

κεφαλαλγία (R51) 

κωλικός νεφρού (N23) 

πόνος (σε): 

• κοιλία (R10.-) 

• οφθαλµό (H57.1) 

• πυελική και περινεϊκή χώρα (R10.2) 

• άκρο (M79.6-) 

• άρθρωση (M25.5-) 

• τράχηλο (R07.0) 

• οσφυϊκή χώρα (M54.5) 

• µαστό (N64.4) 

• ους [αυτί] (H92.0) 

• ψυχογενής (F45.40) 

• ράχη (M54.9-) 

• ώµο (M75.8) 

• θώρακα (R07.1-R07.4) 

• σπονδυλική στήλη (M54.-) 

• οδόντα (K08.8) 

• γλώσσα (K14.6) 

R52.0 Οξύς πόνος 

R52.1 Χρόνιος επίµονος πόνος 

R52.2 Άλλος χρόνιος πόνος 

R52.9 Πόνος, µη καθορισµένος 

∆ιάχυτος πόνος ΜΚΑ 

R53 Κακουχία και κόπωση 

Περιλαµβ.:   γενική φυσική κατάπτωση 

εξασθένηση ΜΚΑ 

λήθαργος 

κόπωση 

αδυναµία: 

• χρόνια 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: γεροντική αδυναµία (R54) 

συγγενής αδυναµία (P96.9) 

σύνδροµο χρόνιας κόπωσης (F48.0) 

εξάντληση και κόπωση που οφείλονται σε: 

• θερµότητα (T67.-) 

• νεύρωση πολέµου (F43.0) 

• νευρασθένεια (F48.0) 

• κύηση (O26.88) 

• υπερβολική άσκηση (T73.3) 

• δυσµενείς καιρικές συνθήκες (T73.2) 

σύνδροµο χρόνιας κόπωσης µετά από ιογενή λοίµωξη (G93.3) 

R54 Γήρας 

Περιλαµβ.:   γεροντική αδυναµία 

γεροντική ηλικία χωρίς να αναφέρεται ψύχωση 

γήρανση 

Εξαιρ.: γεροντική ψύχωση (F03) 
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Συγκοπή και κατέρρειψη 

Περιλαµβ.:  λιποθυµία 

σκοτοδίνη 

Εξαιρ.: προσβολή Adams-Stokes (I45.9) 

απώλεια των αισθήσεων ΜΚΑ (R40.2) 

νευροκυκλοφορική εξασθένηση (F45.30) 

ορθοστατική υπόταση (I95.1) 

νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3) 

καταπληξία: 

• που επιπλέκει ή ακολουθεί: 

• αποβολή ή έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 

• ωδίνες και τοκετό (O75.1) 

• καρδιογενής (R57.0) 

• µετεγχειρητική (T81.1) 

• ΜΚΑ (R57.9) 

συγκοπή: 

• από θερµότητα (T67.1) 

• από µάλαξη καρωτιδικού κόλπου (G90.00) 

• ψυχογενής (F48.8) 

R56.- Σπασµοί, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: σπασµοί και κρίσεις (σε): 

• νεογνό (P90) 

• αποσυνδετικές (F44.5) 

• επιληψία (G40-G41) 

R56.0 Πυρετικοί σπασµοί 

R56.8 Άλλοι και µη καθορισµένοι σπασµοί 

Κρίση σπασµών ΜΚΑ 

Επιληπτική κρίση ΜΚΑ 

R57.- Καταπληξία [shock], που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: καταπληξία [shock] (που οφείλεται σε): 

• που επιπλέκει ή ακολουθεί αποβολή ή έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 

• αναισθησία (T88.2) 

• αναφυλακτική (που οφείλεται σε): 

- τροφική ανεπιθύµητη αντίδραση (T78.0) 

- ορό (T80.5) 

- ΜΚΑ (T78.2) 

• κεραυνοπληξία (T75.0) 

• ηλεκτροπληξία (T75.4) 

• µαιευτική (O75.1) 

• µετεγχειρητική (T81.1) 

• ψυχική (F43.0) 

• τραυµατική (T79.4) 

σύνδροµο τοξικής καταπληξίας (A48.3) 

R57.0 Καρδιογενής καταπληξία [shock] 

R57.1 Υποογκαιµική καταπληξία [shock] 

R57.2 Σηπτική καταπληξία(schock) 

R57.8 Άλλη καταπληξία [shock] 

Καταπληξία [shock] από ενδοτοξίνες 

R57.9 Καταπληξία [shock], µη καθορισµένη 

Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ΜΚΑ 

R55 
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Αιµορραγία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  αιµορραγία ΜΚΑ 

R59.- ∆ιόγκωση λεµφαδένων 

Περιλαµβ.:  διογκωµένοι λεµφαδένες 

Εξαιρ.: λεµφαδενίτιδα: 

• οξεία (L04.-) 

• χρόνια (I88.1) 

• µεσεντέριος (οξεία) (χρόνια) (I88.0) 

• ΜΚΑ (I88.9) 

R59.0 Λεµφαδενική διόγκωση, εντοπισµένη 

R59.1 Λεµφαδενική διόγκωση, γενικευµένη 

Λεµφαδενοπάθεια ΜΚΑ 

R59.9 Λεµφαδενική διόγκωση, µη καθορισµένη 

R60.- Οίδηµα, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: ασκίτης (R18) 

εγκεφαλικό οίδηµα (G93.6) 

εγκεφαλικό οίδηµα από περιγεννητική κάκωση (P11.0) 

εµβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) 

υδροθώρακας (J94.8) 

οίδηµα: 

• αγγειονευρωτικό (T78.3) 

• του νεογνού (P83.3) 

• σε υποσιτισµό (E40-E46) 

• κληρονοµικό (Q82.0) 

• λάρυγγα (J38.4) 

• πνευµονικό (J81) 

• ρινοφάρυγγα (J39.2) 

• φάρυγγα (J39.2) 

• κύησης (O12.0) 

R60.0 Εντοπισµένο οίδηµα 

R60.1 Γενικευµένο οίδηµα 

R60.9 Οίδηµα, µη καθορισµένο 

Κατακράτηση υγρών ΜΚΑ 

R61.- Υπεριδρωσία 

R61.0 Εντοπισµένη υπεριδρωσία 

R61.1 Γενικευµένη υπεριδρωσία 

R61.9 Υπεριδρωσία, µη καθορισµένη 

Νυχτερινοί ιδρώτες 

Υπερβολική εφίδρωση 

R62.- ∆ιαταραχή της αναµενόµενης φυσιολογικής ανάπτυξης 

Εξαιρ.: καθυστερηµένη ήβη (E30.0) 

R62.0 Καθυστέρηση επίτευξης των σταδίων ανάπτυξης 

Όψιµη έναρξη του βαδίσµατος 

Όψιµη έναρξη του λόγου 

Καθυστερηµένη επίτευξη του αναµενόµενου σταδίου φυσιολογικής ανάπτυξης 

R58 
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R62.8 Άλλη καθυστέρηση της αναµενόµενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης 

∆ιαταραχή ανάπτυξης 

Παιδισµός ΜΚΑ 

Σωµατική καθυστέρηση 

Αδυναµία ανάπτυξης 

Αδυναµία πρόσληψης βάρους 

Εξαιρ.: σωµατική καθυστέρηση που οφείλεται σε υποσιτισµό (E45) 

R62.9 Καθυστέρηση της αναµενόµενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης, µη καθορισµένη 

R63.- Συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών 

Εξαιρ.: βουλιµία ΜΚΑ (F50.2) 

διαταραχές πρόσληψης τροφής µη οργανικής αιτιολογίας (F50.-) 

υποσιτισµός (E40-E46) 

R63.0 Ανορεξία 

Απώλεια της όρεξης 

Εξαιρ.: νευρογενής ανορεξία (F50.0) 

απώλεια της όρεξης µη οργανικής αιτιολογίας (F50.8) 

R63.1 Πολυδιψία 

Υπερβολική δίψα 

R63.2 Πολυφαγία 

Υπερσιτισµός ΜΚΑ 

Υπερβολική πρόσληψη τροφής 

R63.3 ∆υσχέρειες σίτισης και ακατάλληλοι χειρισµοί στη σίτιση 

∆υσχέρεια σίτισης ΜΚΑ 

Εξαιρ.: προβλήµατα σίτισης του νεογνού (P92.-) 

διαταραχή σίτισης του νηπίου µη οργανικής αιτιολογίας (F98.2) 

R63.4 Παθολογική απώλεια βάρους νηπίου 

R63.5 Παθολογική πρόσληψη βάρους νηπίου 

Εξαιρ.: παχυσαρκία (E66.-) 

υπερβολική πρόσληψη βάρους κατά την κύηση (O26.0) 

R63.6 Ανεπαρκής πρόσληψη τροφής και υγρών εξαιτίας παραµέλησης του εαυτού 

Εξαιρ.: λιµοκτονία λόγω ανορεξίας (R63.6) 

λιµοκτονία λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής (T73.0) 

έντονη δίψα λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης ύδατος (T73.1) 

παραµέληση του εαυτού ΜΚΑ (R46.8) 

R63.8 Άλλα συµπτώµατα και σηµεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών 

R64 Καχεξία 

Εξαιρ.: διατροφικός µαρασµός (E41) 

R65.-!  Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS] 

Σηµειώσεις: Κωδικοποιήστε πρωτίστως τη σήψη ή τη νόσο που προκαλείται από το σύνδροµο συστηµατικής 

φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], µη λοιµώδους αιτιολογίας. Για τη χρησιµοποίηση αυτών των 

κωδικών σε περίπτωση νοσηλείας, χρησιµοποιήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης 

νόσων. 

Για τον προσδιορισµό των επιπλοκών των οργάνων, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό. 

R65.0! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιµώδους προέλευσης, 

χωρίς επιπλοκές οργάνων 

Σήψη χωρίς επιπλοκές οργάνων 

Σήψη ΜΚΑ 

SIRS λοιµώδους αιτιολογίας ΜΚΑ 
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R65.1! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιµώδους προέλευσης, µε 

επιπλοκές οργάνων 

Βαριά σήψη 

Σήψη µε επιπλοκές οργάνων 

R65.2! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], µη λοιµώδους προέλευσης, 

χωρίς επιπλοκές οργάνων 

SIRS µη λοιµώδους αιτιολογίας ΜΚΑ 

R65.3! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], µη λοιµώδους προέλευσης, 

µε επιπλοκές οργάνων 

R65.9! Σύνδροµο συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης [SIRS], µη καθορισµένο 

R68.- Άλλα γενικά συµπτώµατα και σηµεία 

R68.0 Υποθερµία, που δε σχετίζεται µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Εξαιρ.: υποθερµία: 

• του νεογνού (P80.-) 

• από αναισθησία (T88.5) 

• από χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (T68) 

• ΜΚΑ (τυχαία) (T68) 

R68.1 Μη ειδικά συµπτώµατα στη βρεφική ηλικία 

Ευερέθιστο βρέφος 

Υπερβολικό και ασυνήθιστο κλάµα του βρέφους 

Εξαιρ.: σύνδροµο οδοντοφυΐας [ανατολής οδόντων] (K00.7) 

εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού (P91.3) 

R68.2 Ξηροστοµία, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: ξηροστοµία που οφείλεται σε: 

• αφυδάτωση (E86) 

• σύνδροµο Sjögren (M35.0) 

ελαττωµένη έκκριση των σιελογόνων αδένων (K11.7) 

R68.3 Πληκτροδακτυλία 

Νύχια δίκην υάλου ωρολογίου 

Εξαιρ.: συγγενής πληκτροδακτυλία (Q68.1) 

συγγενής πληκτρονυχία (Q84.6) 

R68.8 Άλλα καθορισµένα γενικά συµπτώµατα και σηµεία 

R69 Άγνωστα και µη καθορισµένα αίτια νοσηρότητας 

Περιλαµβ.:   νόσος ΜΚΑ 

αδιάγνωστη  νόσος,  χωρίς  να  έχει  καθοριστεί  η  εντόπισή  της  ή  το  εµπλεκόµενο  

σύστηµα 
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Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση του αίµατος, χωρίς 

διάγνωση 
 

(R70-R79) 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα: 

• στον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.-) 

• της πήξης του αίµατος (D65-D68) 

• των λευκών αιµοσφαιρίων που ταξινοµούνται αλλού (D70-D72) 

• των λιπιδίων (E78.-) 

• των αιµοπεταλίων (D69.-) 

παθολογικά διαγνωστικά ευρήµατα που ταξινοµούνται αλλού - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

αιµορραγικά και αιµατολογικά νοσήµατα του εµβρύου και του νεογνού (P50-P61) 

R70.- Αυξηµένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων και παθολογικό 

ιξώδες πλάσµατος 

R70.0 Αυξηµένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων [ΤΚΕ] 

R70.1 Παθολογικό ιξώδες πλάσµατος 

R71 ∆ιαταραχή των ερυθρών αιµοσφαιρίων 

Περιλαµβ.:  ανισοκυττάρωση 

ποικιλοκυττάρωση 

παθολογική/ος: 

• µορφολογία ερυθρών αιµοσφαιρίων ΜΚΑ 

• όγκος ερυθρών αιµοσφαιρίων ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αναιµίες (D50-D64) 

αληθής πολυτταραιµία (D45) 

πολυκυτταραιµία: 

• του νεογνού (P61.1) 

• ΜΚΑ (D75.1) 

• καλοήθης (οικογενής) (D75.0) 

• δευτεροπαθής (D75.1) 

R72 ∆ιαταραχή λευκών αιµοσφαιρίων, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  παθολογικός τύπος λευκών αιµοσφαιρίων ΜΚΑ 

Εξαιρ.: λευκοκυττάρωση (D72.8) 

R73.- Αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης αίµατος 

Εξαιρ.: διαταραχές του νεογνού (P70.0-P70.2) 

σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14) 

σακχαρώδης διαβήτης κύησης, τοκετού και λοχείας (O24.-) 

µετεγχειρητική υποϊνσουλιναιµία (E89.1) 

R73.0 Παθολογική δοκιµασία ανοχής γλυκόζης 

∆ιαβήτης: 

• υποκλινικός 

• λανθάνων 

∆ιαταραχή ανοχής στη γλυκόζη [IGT] 

Προδιαβήτης 

R73.9 Υπεργλυκαιµία, µη καθορισµένη 

R74.- Παθολογικά επίπεδα ενζύµων του ορού 

R74.0 Αύξηση επιπέδων τρανσαµινασών [τρανσαµινασαιµία] και της γαλακτικής 

αφυδρογονάσης [LDH] 
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R74.8 Παθολογικά επίπεδα άλλων ενζύµων του ορού 

Παθολογικά επίπεδα: 

• αλκαλικής φωσφατάσης 

• αµυλάσης 

• λιπάσης 

• όξινης φωσφατάσης 

R74.9 Παθολογικό επίπεδο µη καθορισµένου ενζύµου του ορού 

R75 Εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 

[HIV] 

Περιλαµβ.:  αµφίβολα αποτελέσµατα δοκιµασίας-HIV στα βρέφη 

Εξαιρ.: κατάσταση ασυµπτωµατικής µόλυνσης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 

[HIV] (Z21) 

νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20- B24) 

νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που επιπλέκει κύηση, τοκετό 

και λοχεία (O98.7) 

R76.- Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήµατα στον ορό 

R76.0 Αυξηµένος τίτλος αντισωµάτων 

Εξαιρ.: ισοανοσοποίηση στην κύηση (O36.0-O36.1) 

ισοανοσοποίηση στην κύηση που προσβάλλει το έµβρυο ή το νεογνό (P55.-) 

R76.1 Παθολογική αντίδραση στη δοκιµασία φυµατίνης 

Παθολογικό αποτέλεσµα της δοκιµασίας φυµατίνης Mantoux 

R76.2 Ψευδώς θετική ορολογική δοκιµασία για σύφιλη 

Ψευδώς θετική αντίδραση Wassermann 

R76.8 Άλλα καθορισµένα παθολογικά ανοσολογικά ευρήµατα στον ορό 

Αυξηµένα επίπεδα ανοσοσφαιρινών ΜΚΑ 

R76.9 Παθολογικό ανοσολογικό εύρηµα στον ορό, µη καθορισµένο 

R77.- Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσµατος 

Εξαιρ.: διαταραχές του µεταβολισµού των πρωτεϊνών του πλάσµατος (E88.0) 

R77.0 ∆ιαταραχές της λευκωµατίνης 

R77.1 ∆ιαταραχές της σφαιρίνης 

Υπερσφαιριναιµία  ΜΚΑ 

R77.2 ∆ιαταραχή της α-εµβρυϊκής πρωτεΐνης 

R77.8- Άλλες καθορισµένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσµατος 

R77.80 ∆ιαταραχή του ειδικού προστατικού αντιγόνου [PSA] 

R77.88 Άλλες καθορισµένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσµατος 

R77.9 ∆ιαταραχή πρωτεΐνης του πλάσµατος, µη καθορισµένη 

R78.- Ανίχνευση φαρµάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίµα 

υπό φυσιολογικές συνθήκες 
Εξαιρ.: ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών (F10-F19) 

R78.0 Ανίχνευση οινοπνεύµατος στο αίµα 

R78.1 Ανίχνευση οπιοειδών στο αίµα 

R78.2 Ανίχνευση κοκαΐνης στο αίµα 

R78.3 Ανίχνευση ψευδαισθησιογόνων στο αίµα 

R78.4 Ανίχνευση στο αίµα άλλων φαρµάκων, δυνητικά εθιστικών 

R78.5 Ανίχνευση ψυχοτρόπου φαρµάκου στο αίµα 
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R78.6 Ανίχνευση στεροειδών στο αίµα 

R78.7 Ανίχνευση παθολογικής τιµής βαρέων µετάλλων στο αίµα 

R78.8 Ανίχνευση άλλων καθορισµένων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίµα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες 

Ανίχνευση παθολογικής τιµής λιθίου στο αίµα 

R78.9 Ανίχνευση µη καθορισµένης ουσίας, που δεν ανευρίσκεται στο αίµα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες 

R79.- Άλλα παθολογικά αιµατολογικά βιοχηµικά ευρήµατα 

Εξαιρ.: ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία (E79.0) 

υπεργλυκαιµία ΜΚΑ (R73.9) 

υπογλυκαιµία ΜΚΑ (E16.2 ) 

υπογλυκαιµία ΜΚΑ του νεογνού (P70.3-P70.4) 

ειδικά ευρήµατα ενδεικτικά διαταραχής του: 

• µεταβολισµού των αµινοξέων (E70-E72) 

• µεταβολισµού των λιπιδίων (E75.-) 

• µεταβολισµού των υδατανθράκων (E73-E74) 

διαταραχή του ισοζυγίου των υγρών, των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής ισορροπίας (E86-E87) 

R79.0 Παθολογικές τιµές µετάλλων στο αίµα 

Παθολογικές τιµές στο αίµα: 

• σιδήρου 

• κοβαλτίου 

• χαλκού 

• µαγνησίου 

• µετάλλων, που δεν ταξινοµούνται  αλλού 

• ψευδαργύρου 

Εξαιρ.: παθολογικά επίπεδα λιθίου (R78.8) 

ανεπάρκεια λήψης µεταλλικών στοιχείων από τη διατροφή (E58-E61) 

υποµαγνησιαιµία του νεογνού (P71.2) 

διαταραχές του µεταβολισµού των µετάλλων (E83.-) 

R79.8 Άλλα καθορισµένα παθολογικά αιµατολογικά βιοχηµικά ευρήµατα 

Παθολογική τιµή αερίων αίµατος 

R79.9 Παθολογικό αιµατολογικό βιοχηµικό εύρηµα, µη καθορισµένο 
 

 

 

 

Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση 

 

(R80-R82) 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.-) 

παθολογικά διαγνωστικά ευρήµατα που ταξινοµούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο 

ειδικά ευρήµατα που υποδεικνύουν διαταραχή του: 

• µεταβολισµού των αµινοξέων (E70-E72) 

• µεταβολισµού των υδατανθράκων (E73-E74) 
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Μεµονωµένη πρωτεϊνουρία 

Περιλαµβ.:  αλβουµινουρία ΜΚΑ 

πρωτεϊνουρία Bence Jones 

πρωτεϊνουρία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πρωτεϊνουρία: 

• µεµονωµένη, µε µορφολογικές αλλοιώσεις (N06.-) 

• ορθοστατική (N39.2) 

• εµµένουσα (N39.1) 

• της κύησης (O12.1) 

R81 Γλυκοζουρία 

Εξαιρ.: νεφρική γλυκοζουρία (E74.8) 

R82.- Άλλα παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση των ούρων 

Εξαιρ.: σύνδροµο αιµατουρίας-χαµηλής οσφυαλγίας (N39.81) 

αιµατουρία (R31) 

R82.0     Χυλουρία 

Εξαιρ.: φιλαριακή χυλουρία (B74.-) 

R82.1 Μυοσφαιρινουρία 

R82.2     Χολερυθρινουρία 

R82.3       

Αιµοσφαιρινουρία 

Εξαιρ.: αιµοσφαιρινουρία: 

• που οφείλεται σε αιµόλυση από εξωγενείς αιτίες, που δεν ταξινοµούνται αλλού (D59.6) 

• παροξυσµική νυκτερινή [των Marchiafava-Micheli] (D59.5) 

R82.4     Ακετονουρία 

Κετονουρία 

R82.5     Αύξηση των επιπέδων στα ούρα φαρµάκων, φαρµακευτικών και βιολογικών ουσιών 

Αύξηση των επιπέδων στα ούρα (του)(των): 

• ινδολοξικού οξέος 

• κατεχολαµινών 

• 17-κετοστεροειδών 

• στεροειδών 

R82.6     Παθολογικά επίπεδα ουσιών στα ούρα πρωτίστως µη φαρµακευτικής προέλευσης 

Παθολογικά επίπεδα βαρέων µετάλλων στα ούρα 

R82.7     Παθολογικά ευρήµατα στη µικροβιολογική εξέταση των ούρων 

Θετικές καλλιέργειες ούρων 

R82.8     Παθολογικά ευρήµατα στην κυτταρολογική και ιστολογική εξέταση των ούρων 

R82.9     Άλλα και µη καθορισµένα παθολογικά ευρήµατα στα ούρα 

Κρυσταλλουρία 

Μελανουρία 

Κύτταρα και κύλινδροι στα ούρα 

R80 
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Παθολογικά ευρήµατα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και 

ιστών του σώµατος, χωρίς διάγνωση 
 

(R83-R89) 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στο(η)ν: 

• προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.-) 

• εξέταση: 

- αίµατος, χωρίς διάγνωση (R70-R79) 

- ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82) 

παθολογικά διαγνωστικά ευρήµατα που ταξινοµούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στις κατηγορίες R83- R89: 

.0 Παθολογικό επίπεδο ενζύµων 

.1 Παθολογικό επίπεδο ορµονών 

.2 Παθολογικό επίπεδο άλλων φαρµάκων, φαρµακευτικών και βιολογικών ουσιών 

.3 Παθολογικό επίπεδο ουσιών πρωτίστως µη φαρµακευτικής προέλευσης 

.4 Παθολογικά ανοσολογικά ευρήµατα 

.5 Παθολογικά µικροβιολογικά ευρήµατα 

Θετικά ευρήµατα καλλιεργειών 

.6 Παθολογικά κυτταρολογικά ευρήµατα 

Παθολογικό επίχρισµα [τεστ] Παπανικολάου 

.7 Παθολογικά ιστολογικά ευρήµατα 

.8 Άλλα παθολογικά ευρήµατα 

Παθολογικά ευρήµατα σε χρωµοσωµικό έλεγχο 

.9 Μη καθορισµένο παθολογικό εύρηµα 

R83.- Παθολογικά ευρήµατα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

R84.- Παθολογικά ευρήµατα σε δείγµατα από τα όργανα του αναπνευστικού 

συστήµατος και το θώρακα 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

Περιλαµβ.:  παθολογικά ευρήµατα σε: 

• βρογχικό έκπλυµα 

• ρινικές εκκρίσεις 

• πλευριτικό υγρό 

• φαρυγγικό επίχρισµα 

• πτύελα 

Εξαιρ.: αίµα στα πτύελα (αιµόφυρτα πτύελα) (R04.2) 

R85.- Παθολογικά ευρήµατα σε δείγµατα από όργανα του πεπτικού και της 

κοιλιακής κοιλότητας 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

Περιλαµβ.:  παθολογικά ευρήµατα σε: 

• περιτοναϊκό υγρό 

• σίελο 

Εξαιρ.: διαταραχές κοπράνων (R19.5) 
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R86.- Παθολογικά ευρήµατα σε δείγµατα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

Περιλαµβ.:  παθολογικά ευρήµατα σε: 

• προστατικές εκκρίσεις 

• σπέρµα, σπερµατικό υγρό 

παθολογικά σπερµατοζωάρια 

Εξαιρ.: αζωοσπερµία (N46) 

ολιγοσπερµία (N46) 

R87.- Παθολογικά ευρήµατα σε δείγµατα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

Περιλαµβ.:  παθολογικά ευρήµατα στις εκκρίσεις και τα επιχρίσµατα από τον(το): 

• τράχηλο της µήτρας 

• κόλπο 

• αιδοίο 

Εξαιρ.: ενδοεπιθηλιακό καρκίνωµα [in situ] (D05-D07.3) 

δυσπλασία του: 

• τραχήλου της µήτρας (N87.-) 

• κόλπου (N89.0-N89.3) 

• αιδοίου (N90.0-N90.3) 

R89.- Παθολογικά ευρήµατα σε δείγµατα από άλλα όργανα, συστήµατα και ιστούς 
[για τον 4ο χαρακτήρα βλέπε στην αρχή αυτής της οµάδας] 

Περιλαµβ.:  παθολογικά ευρήµατα σε: 

• έκκριµα της θηλής 

• αρθρικό υγρό 

• εκκρίσεις από τραύµατα 

 

 
 

Παθολογικά ευρήµατα στις διαγνωστικές απεικονιστικές 

µεθόδους και τις δοκιµασίες λειτουργικότητας, χωρίς 

διάγνωση 
 

(R90-R94) 

Περιλαµβ.:  µη ειδικά παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση µε: 

• αξονική τοµογραφία [CT scan] 

• µαγνητική τοµογραφία [MRI] 

• τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων [PET scan] 

• ακτινογραφία 

• θερµογραφία 

• υπερηχογράφηµα 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.-) 

παθολογικά διαγνωστικά ευρήµατα που ταξινοµούνται αλλού – βλέπε το αλφαβητικό ευρετήριο 

R90.- Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος 

R90.0 Ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη 

R90.8 Άλλα παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος 

Παθολογικό ηχοεγκεφαλογράφηµα 

Νόσος της λευκής ουσίας ΜΚΑ 
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Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύµονα 

Περιλαµβ.: χωροκατακτητική εξεργασία πνεύµονα ΜΚΑ 

νοµισµατοειδής βλάβη ΜΚΑ 

R92 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του µαστού [µαζικού 

αδένα] 

R93.- Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων δοµών του 

σώµατος 

R93.0 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου και της κεφαλής, 

που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ενδοκρανιακή χωροκατακτητική εξεργασία (R90.0) 

R93.1 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και της στεφανιαίας 

κυκλοφορίας 

Παθολογικό(ή): 

• ηχοκαρδιογράφηµα ΜΚΑ 

• καρδιακή σκιά [σιλουέτα] 

R93.2 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του ήπατος και της χοληφόρου 

οδού 

Αδυναµία απεικόνισης της χοληδόχου κύστης 

R93.3 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τµηµάτων του πεπτικού 

συστήµατος 

R93.4 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση των οργάνων του ουροποιητικού 

συστήµατος 

Έλλειµµα πληρώσεως της (του): 

• ουροδόχου κύστης 

• νεφρού 

• ουρητήρα 

Εξαιρ.: υπερτροφία του νεφρού (N28.8) 

R93.5 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων κοιλιακών περιοχών, 

συµπεριλαµβανοµένου του οπισθοπεριτόναιου 

R93.6 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση των άκρων 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στο δέρµα και τον υποδόριο ιστό (R93.8) 

R93.7 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τµηµάτων του 

µυοσκελετικού συστήµατος 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση του κρανίου (R93.0) 

R93.8 Παθολογικά ευρήµατα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων καθορισµένων δοµών του 

σώµατος 

Παθολογικό ακτινολογικό εύρηµα στο δέρµα και τον υποδόριο ιστό 

Μετατόπιση του µεσοθωρακίου 

R94.- Παθολογικά αποτελέσµατα λειτουργικών εξετάσεων 

Περιλαµβ.:  παθολογικά αποτελέσµατα: 

• στο σπινθηρογράφηµα 

• στην εξέταση πρόσληψης ραδιονουκλιδίων [ραδιοϊσοτόπων] 

R94.0 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος 

Παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα [ΗΕΓ] [EEG] 

R91 
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R94.1 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του περιφερικού νευρικού 

συστήµατος και των αισθητηρίων οργάνων 

Παθολογικό(ή): 

• ηλεκτροµυογράφηµα [ΗΜΓ] [EMG] 

• ηλεκτροοφθαλµογράφηµα [EOG] 

• ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα [ERG] 

• αντίδραση σε νευρική διέγερση 

• οπτικά προκλητά δυναµικά [VEP] 

R94.2 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του πνεύµονα 

Μειωµένη(ος): 

• αερισµός 

• ζωτική χωρητικότητα 

R94.3 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του καρδιαγγειακού 

συστήµατος 

Παθολογικό(ς): 

• ηλεκτροκαρδιογράφηµα [ΗΚΓ] [ECG] 

• ηλεκτροφυσιολογικός ενδοκαρδιακός έλεγχος 

• φωνοκαρδιογράφηµα 

• ανυσµατοκαρδιογράφηµα 

R94.4 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του νεφρού 

Παθολογική δοκιµασία της νεφρικής λειτουργίας 

R94.5 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του ήπατος 

R94.6 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων του θυρεοειδούς 

R94.7 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων ενδοκρινών αδένων 

Εξαιρ.: παθολογική δοκιµασία ανοχής γλυκόζης (R73.0) 

R94.8 Παθολογικά αποτελέσµατα των λειτουργικών εξετάσεων άλλων οργάνων και 

συστηµάτων 

Παθολογικός(ή): 

• ρυθµός βασικού µεταβολισµού [BMR] 

• λειτουργική δοκιµασία της ουροδόχου κύστης 

• λειτουργική δοκιµασία του σπλήνα 

 

 

 
 

Ασαφώς καθοριζόµενα και άγνωστα αίτια θνησιµότητας 
 

(R95-R99) 

Εξαιρ.: εµβρυϊκός θάνατος από µη καθορισµένη αιτία (P95) 

µαιευτικός θάνατος ΜΚΑ (O95) 

R95.- Σύνδροµο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 

Περιλαµβ.:  σύνδροµο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου [SIDS] 

R95.0 Σύνδροµο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, µε αυτοψία 

R95.9 Σύνδροµο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, χωρίς αυτοψία 

Σύνδροµο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου ΜΚΑ 
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R96.- Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας 

Εξαιρ.: αιφνίδιο(ς): 

• θάνατος καρδιακής αιτιολογίας (I46.1) 

• σύνδροµο βρεφικού θανάτου (R95.-) 

R96.0 Αιφνίδιος (ακαριαίος) θάνατος 

Αιφνίδιος (ακαριαίος) ανεξήγητος θάνατος, σε ενήλικα 

Εξαιρ.: Αιφνίδιος (ακαριαίος) θάνατος γνωστής αιτιολογίας (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9) 

R96.1 Θάνατος σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συµπτωµάτων, που δεν εξηγείται 

αλλιώς 

Θάνατος, αποδεδειγµένα όχι βίαιος ή ακαριαίος, το αίτιο του οποίου δεν µπορεί να ανευρεθεί 

Θάνατος χωρίς ένδειξη νόσησης 

R98 Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών 

Περιλαµβ.:   ανεύρεση πτώµατος 

ανεύρεση πτώµατος χωρίς να µπορεί να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου 

R99 Άλλες ασαφείς ή µη καθορισµένες αιτίες θανάτου 

Περιλαµβ.:   θάνατος ΜΚΑ 

άγνωστη αιτία θανάτου 
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Κεφάλαιο XIX 

Τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες συνέπειες 

από εξωτερικές αιτίες 

(S00 - T98) 
 

Εξαιρούνται: περιγεννητική νεογνική κάκωση (P10-P15) 

πώρωση κατάγµατος σε πληµµελή θέση (M84.0-) 

απουσία πώρωσης του κατάγµατος [ψευδάρθρωση] (M84.1-) 

παθολογικό κάταγµα (M84.4-) 

παθολογικό κάταγµα σε οστεοπόρωση (M80.-) 

κάταγµα από καταπόνηση (M84.3-) 

µαιευτικός τραυµατισµός της εγκύου (O70-O71) 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

S00-S09   Τραυµατισµοί της κεφαλής 

S10-S19   Τραυµατισµοί του τραχήλου 

S20-S29   Τραυµατισµοί του θώρακα 

S30-S39   Τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής, της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της 

πυέλου 

S40-S49   Τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

S50-S59   Τραυµατισµοί του αγκώνα και του αντιβραχίου 

S60-S69   Τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χείρας 

S70-S79   Τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

S80-S89   Τραυµατισµοί του γόνατος και της κνήµης 

S90-S99   Τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου πόδα 

T00-T07   Τραυµατισµοί µε συµµετοχή περισσότερων περιοχών του σώµατος 

T08-T14   Τραυµατισµοί µη καθορισµένου τµήµατος κορµού, άκρων ή άλλης περιοχής του σώµατος 

T15-T19   Επιπτώσεις από ξένο σώµα που εισέρχεται διαµέσου φυσικού στόµιου 

T20-T32   Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα 

T20-T25 Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα της εξωτερικής επιφάνειας του σώµατος, καθορισµένα µε βάση 

την εντόπιση 

T26-T28 Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα που περιορίζονται στον οφθαλµό και τα εσωτερικά όργανα 

T29-T32 Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών και µη καθορισµένων περιοχών του σώµατος 

T33-T35   Κρυοπαγήµατα 

T36-T50   ∆ηλητηρίαση από φάρµακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες 

T51-T65   Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως µη φαρµακευτικής χρήσης 

T66-T78   Άλλες και µη καθορισµένες βλάβες από εξωτερικές αιτίες 

T79-T79   Ορισµένες πρώιµες επιπλοκές του τραύµατος 

T80-T88   Επιπλοκές από χειρουργικές επεµβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T89-T89   Άλλες επιπλοκές τραύµατος που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T90-T98   ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

S01.83! Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε µέρους της κεφαλής) σε συνδυασµό µε ενδοκρανιακή κάκωση 

S01.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

S01.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

S01.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

S01.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

S01.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

S01.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

S06.7-! Απώλεια συνείδησης µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

S11.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S11.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S11.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S11.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S11.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S11.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

S14.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυµατισµό της αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού 

S21.83! Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε τµήµατος του θώρακα) σε συνδυασµό µε ενδοθωρακική κάκωση  

S21.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του θωρακικού τοιχώµατος 

S21.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού τοιχώµατος 

S21.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού τοιχώµατος 

S21.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού τοιχώµατος 

S21.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού τοιχώµατος 

S21.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού τοιχώµατος 

S24.7-! Τραυµατισµός της θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης 

S31.83! Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε τµήµατος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε 

συνδυασµό µε ενδοκοιλιακή κάκωση 

S31.84! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθµού σε κλειστή κάκωση ή εξάρθρωση οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και  πυέλου 

S31.85! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και  πυέλου 

S31.86! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλίας 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

S31.87! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλίας 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και  πυέλου 

S31.88! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και  πυέλου 

S31.89! Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα οσφυϊκής µοίρας 

σπονδυλικής στήλης και  πυέλου 

S34.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης τραυµατισµού οσφυοϊεράς µοίρας νωτιαίου µυελού  

S41.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

S41.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

S41.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

S41.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα  

S41.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

S41.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

S51.84! Κάκωση µαλακών µορίων πρώτου (I) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S51.85! Κάκωση µαλακών µορίων δευτέρου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S51.86! Κάκωση µαλακών µορίων τρίτου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S51.87! Κάκωση µαλακών µορίων πρώτου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S51.88! Κάκωση µαλακών µορίων δευτέρου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S51.89! Κάκωση µαλακών µορίων τρίτου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

S61.84! Kάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 
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Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

S61.85! Kάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61.86! Kάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61.87! Kάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61.88! Kάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61.89! Kάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

S71.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S71.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S71.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S71.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού, σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S71.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού, σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S71.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου και του µηρού 

S81.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

S81.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

 S81.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

S81.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης  

S81.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού µε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης  

S81.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

S91.84! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

S91.85! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

S91.86! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

S91.87! Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

S91.88! Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

S91.89! Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου ποδός 

T31.-! Θερµικά εγκαύµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την έκταση της επιφάνειας του σώµατος που 

καταλαµβάνουν 

T32.-! Χηµικά εγκαύµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την έκταση της επιφάνειας του σώµατος που καταλαµβάνουν 

Σε αυτό το κεφάλαιο οι κωδικοί του τµήµατος S κωδικοποιούν διαφορετικούς τύπους τραυµατισµών µεµονωµένων 

περιοχών του σώµατος και του τµήµατος T τραυµατισµούς πολλαπλών ή µη καθορισµένων περιοχών του σώµατος, όπως 

επίσης κα δηλητηριάσεις και ορισµένες συνέπειες εξωγενών αιτιών. 

Όπου στους τίτλους καθορίζονται πολλαπλές εντοπίσεις τραυµατισµού, η λέξη "µε" υποδεικνύει τη συµµετοχή και των 

δύο εντοπίσεων, ενώ η λέξη "και" υποδεικνύει τη συµµετοχή είτε της µίας είτε και των δύο εντοπίσεων. 

Η αρχή που διέπει την πολλαπλή κωδικοποίηση των τραυµατισµών πρέπει να ακολουθείται όπου αυτό είναι δυνατό. 

Συνδυαστικοί κωδικοί για πολλαπλούς τραυµατισµούς πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν δεν υπάρχουν επαρκείς 

πληροφορίες για τις επιμέρους καταστάσεις ή όταν για την κύρια ταξινόµηση είναι καταλληλότερο να αναγράφεται ένας 

µόνο κωδικός· διαφορετικά, οι επιμέρους τραυµατισµοί πρέπει να ταξινοµηθούν ξεχωριστά. Πρέπει επίσης να ανατρέχετε 

στους κανόνες κωδικοποίησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες ταξινόµησης της νοσηρότητας και της θνησιµότητας στον 

Τόµο 2. 

Οι ενότητες του τµήµατος S όπως και οι κατηγορίες T00-T14 και T90-T98 περιέχουν τραυµατισµούς µε κωδικοποίηση 

τριών χαρακτήρων που ταξινοµούνται ανάλογα µε τον τύπο όπως ακολούθως: 

Επιπολής τραυµατισµός που περιλαµβάνει: 

Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

Εκχύµωση (θλάση), συµπεριλαµβανοµένου του µώλωπα και του αιµατώµατος 

Εκδορά 

Tραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) χωρίς µεγάλο ανοικτό τραύµα 

Ανοικτό τραύµα που περιλαµβάνει: 

Τραύµα από διατιτραίνον όργανο 

Τραύµα από τέµνον όργανο 

Τραύµα από νύσσον όργανο: 

• µε (ενσφηνωµένο) ξένο σώµα (εκτός από περιπτώσεις συµµετοχής εν τω βάθει ιστών) 

• ΜΚΑ 
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δήγµα ζώου 

Κάταγµα που περιλαµβάνει: 

παρεκτοπισµένο κάταγµα 

κλειστό: 

• απλό κάταγµα 

• ενσφηνωµένο κάταγµα 

• επηρµένο κάταγµα 

• ρωγµώδες κάταγµα 

• κάταγµα σαν χλωρό ξύλο 

• συµπιεστικό κάταγµα µε ή χωρίς καθυστερηµένη πώρωση 

• γραµµοειδές κάταγµα 

• κάταγµα καταπόνησης ή εκ κοπώσεως 

• σπειροειδές κάταγµα 

• στροφικό κάταγµα 

• τραυµατική επιφυσιόλυση 

• συντριπτικό κάταγµα 

Οστική θλάση [bone bruise]- Για την κωδικοποίηση αυτής της ενότητας σε περίπτωση νοσηλείας 

συµβουλευτείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης των νόσων 

Κάταγµα µε εξάρθρηµα 

Ανοικτό: 

• κάταγµα από τέµνον όργανο 

• κάταγµα µε ξένο σώµα 

• επιµολυσµένο κάταγµα µε ή χωρίς καθυστερηµένη πώρωση 

• επιπλεγµένο κάταγµα 

• κάταγµα από νύσσον όργανο 

• κάταγµα από πυροβόλο όπλο 

πώρωση κατάγµατος σε πληµµελή θέση (M84.0-) 

απουσία πώρωσης του κατάγµατος [ψευδάρθρωση] (M84.1-) 

παθολογικό κάταγµα (M84.4-) 

παθολογικό κάταγµα σε οστεοπόρωση(M80. -) 

κάταγµα από καταπόνηση (M84.3-) 

Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση που περιλαµβάνει: 

Απόσπαση 

∆ιάστρεµµα 

Σχάση 

Τραυµατικός(ή)(ό): 

• άιµαρθος της άρθρωσης (κάψας), του χόνδρου, του συνδέσµου 

• σχάση 

• ρήξη 

• υπεξάρθηµα 

Εκχύµωση 

Θλάση 

Τραυµατισµός των νεύρων και του νωτιαίου µυελού που περιλαµβάνει: 

Λύση συνέχειας νωτιαίου µυελού και νεύρων 

∆ιατοµή νωτιαίου µυελού, πλήρης ή ατελής 

Τραυµατική: 

• αιµατοµυελία 

• πάρεση (παροδική) 

• διατοµή νεύρων 

• παραπληγία 

• τετραπληγία 
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Τραυµατισµός αιµοφόρων αγγείων που περιλαµβάνει: 

Απόσπαση 

∆ιάσχιση 

∆ιατοµή 

Τραυµατικό(ή): αιµοφόρων αγγείων 

• ανεύρυσµα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβικό) 

• αρτηριακό αιµάτωµα 

• ρήξη 

Τραυµατισµός των µυών και των τενόντων που περιλαµβάνει: 

Απόσπαση 

∆ιάσχιση 

Τραύµα από τέµνον όργανο 

Τραυµατική ρήξη 

Εκχύµωση των µυών, της περιτονίας και των τενόντων 

Θλάση 

Σύνθλιψη που περιλαµβάνει: 

Συνθλιπτικό τραύµα 

Καταπλάκωση 

Τραυµατικό ακρωτηριασµό 

Τραυµατισµός εσωτερικών οργάνων που περιλαµβάνει: 

Τραύµα από έκρηξη 

Θλάση 

Εκχύµωση 

Τραυµατική ρήξη 

Τραυµατικό(ή): εσωτερικών οργάνων 

• αιµάτωµα 

• σχάση 

• ρήξη 

• τραύµα από νύσσον όργανο 

• σύνθλιψη 

Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί 
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Τραυµατισµοί της κεφαλής 
 

(S00-S09) 

Περιλαµβ.:  τραυµατισµοί: 

• οφθαλµών 

• τριχωτού της κεφαλής 

• υπερώας 

• προσώπου [οποιοδήποτε τµήµα] 

• γνάθου 

• κροταφογναθικής περιοχής 

• στοµατικής κοιλότητας 

• ωτός 

• περιοφθαλµικής περιοχής 

• οδόντος 

• ούλων 

• γλώσσας 

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώµατος στην περιοχή έξω από τον οφθαλµό (T15.-) 

επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώµατος στο(ήν): 

• λάρυγγα (Τ17.3) 

• στόµα (T18.0) 

• ρίνα (T17.0-T17.1) 

• αυτί (T16) 

• φάρυγγα (T17.2) 

κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (T63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

S00.- Επιπολής τραυµατισµός της κεφαλής 

Εξαιρ.: εγκεφαλική θλάση (διάχυτη) (S06.21) 

εγκεφαλική θλάση, εστιακή (S06.31) 

τραυµατισµός του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου (S05.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται µε την κατηγορία S00 για να αποδώσουν 

τον τύπο του επιπολής τραυµατισµού: 

0  Μη καθορισµένος τρόπος τραυµατισµού 

1  Εκδορά 

2  Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

3  ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

4  Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα)   

5  Εκχύµωση 

8  Άλλος τύπος 

S00.0- Επιπολής τραυµατισµός του τριχωτού της κεφαλής [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S00.1 Θλάση του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας 

Φρύδι (οφρύς) 

Μελανός οφθαλµός 

Εξαιρ.: θλάση του βολβού του οφθαλµού και των ιστών του οφθαλµικού κόγχου (S05.1) 
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S00.2- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας [5ος 

χαρακτήρας: 0-4, 8] 

περικογχική χώρα 

Εξαιρ.: επιπολής τραυµατισµός του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς (S05.0) 

S00.3- Επιπολής τραυµατισµός της ρίνας [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S00.4- Επιπολής τραυµατισµός του ωτός [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S00.5- Επιπολής τραυµατισµός του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας [5ος χαρακτήρας: 

0-5, 8] 

S00.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί της κεφαλής 

S00.8- Επιπολής τραυµατισµός άλλων τµηµάτων της κεφαλής [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S00.9- Επιπολής τραυµατισµός της κεφαλής, µη καθορισµένης εντόπισης [5ος χαρακτήρας: 0-5, 

8] 

S01.- Ανοικτό τραύµα της κεφαλής 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα της κεφαλής ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σχετιζόµενο µε κάταγµα, εξάρθρηµα ή ενδοκράνια βλάβη 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε συµπληρωµατικούς κωδικούς από το T89.0- 

Εξαιρ.: αποκεφαλισµός (S18) 

τραυµατικός ακρωτηριασµός τµήµατος της κεφαλής (S08.-) 

τραυµατισµός του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου (S05.-) 

S01.0 Ανοικτό τραύµα του τριχωτού της κεφαλής 

φρύδι (οφρύς) 

Εξαιρ.: απόσπαση του δέρµατος του τριχωτού της κεφαλής (S08.0) 

S01.1 Ανοικτό τραύµα του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας 

Ανοικτό τραύµα του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας µε ή χωρίς συµµετοχή της δακρυϊκής οδού 

S01.2- Ανοικτό τραύµα της ρίνας 

S01.20 Μη καθορισµένο µέρος της ρίνας 

S01.21 Επιδερµίδα της ρίνας 

   S01.22 Ρώθωνες 

S01.23 Ρινικό διάφραγµα 

S01.29 Άλλα πολλαπλά µέρη της ρίνας 

S01.3- Ανοικτό τραύµα του ωτός και του ακουστικού µηχανισµού 

S01.30 Μη καθορισµένο µέρος του ωτός 

Αυτί ΜΚΑ 

S01.31 Πτερύγιο ωτός 

S01.33 Τράγος 

   S01.34 Έξω ακουστικός πόρος    

   S01.35 Ευσταχιανή σάλπιγγα  

   S01.36 Οστάρια αυτιού  

   S01.37 Tύµπανο ωτός 

Εξαιρ.: τραυµατική ρήξη τυµπάνου (S09.2) 

   S01.38 Έσω ους 

Κοχλίας 

S01.39   Άλλα πολλαπλά µέρη του αυτιού και του ακουστικού µηχανισµού 

S01.4-    Ανοικτό τραύµα της παρειάς και της κροταφογναθικής χώρας 

S01.41   Παρειά 
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   S01.42 Άνω γνάθος 

S01.43 Κάτω γνάθος 

S01.49 Άλλα πολλαπλά µέρη της παρειάς και της κροταφογναθικής χώρας 

S01.5- Ανοικτό τραύµα του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας 

Εξαιρ.: κάταγµα δοντιού (S02.5) 

εκγόµφωση δοντιού (S03.2) 

   S01.50 Στόµα, χωρίς περιγραφή συγκεκριµένου µέρους 

S01.51 Χείλη 

S01.52 Παρειακός βλεννογόνος 

S01.53 Ούλα (φατνιακή απόφυση) 

S01.54 Γλώσσα και βάση του στόµατος 

S01.55 Υπερώα 

S01.59 Άλλα πολλαπλά µέρη των χειλέων και της στοµατικής κοιλότητας 

S01.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα της κεφαλής 

S01.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της κεφαλής 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί  S01.84  έως  S01.89  αφορούν  την  κατάταξη  της  κάκωσης  µαλακών  µορίων  κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S02.-) ή το εξάρθρηµα (S03.-) 

   S01.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της κεφαλής 

Πρόσωπο ΜΚΑ 

Πώγωνας 

Κρανίο 

Μέτωπο ΜΚΑ 

  S01.83!  Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε µέρους της κεφαλής) σε συνδυασµό µε ενδοκρανιακή κάκωση 

Να κωδικοποιηθεί πρώτα η ενδοκρανιακη κάκωση (S06.-) 

  S01.84!  Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0)βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε συµπληρωµατικό κωδικό 

  S01.85!  Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

  S01.86!  Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S01.87!  Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

   S01.88!  Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

   S01.89!  Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα κεφαλής 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Τα ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου (IV) βαθµού (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί σύµφωνα µε την εντόπιση 

S01.9 Ανοικτό τραύµα της κεφαλής, µη καθορισµένης εντόπισης 
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S02.- Κατάγµατα του κρανίου και των οστών του προσώπου 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S01.84-S01.89 µαζί µε τους S02, για τον προσδιορισµό 

της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για 

κατάγµατα στα οποία συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιήστε τον 

κωδικό S01.83. 

Αν ένα κάταγµα κρανίου συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης χρησιµοποιήστε τον συµπληρωµατικό κωδικό 

S06.7. 

S02.0 Κάταγµα του θόλου του κρανίου 

Μετωπιαίο οστό 

Βρεγµατικό οστό 

Κροταφικό οστό, λεπιδοειδής µοίρα 

S02.1 Κάταγµα της βάσης του κρανίου 

Οροφή του οφθαλµικού κόγχου 

Ινιακό οστό 

Σφηνοειδές οστό 

Κροταφικό οστό µε εξαίρεση τη λεπιδοειδή µοίρα 

Βόθρος: 

• πρόσθιος 

• µέσος 

• οπίσθιος 

Κόλπος: 

• ηθµοειδής 

• µετωπιαίος 

Εξαιρ.:         οφθαλµικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8) 

έδαφος του οφθαλµικού κόγχου (S02.3) 

κροταφικό οστό, λεπιδοειδής µοίρα (S02.0) 

S02.2 Κάταγµα των ρινικών οστών 

S02.3 Κάταγµα του εδάφους του οφθαλµικού κόγχου 

Εκρηκτικό κάταγµα του εδάφους του οφθαλµικού κόγχου (blow-out) 

Εξαιρ.:         οφθαλµικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8) 

οροφή του οφθαλµικού κόγχου (S02.1) 

S02.4 Κάταγµα των ζυγωµατικών και των οστών της άνω γνάθου 

Άνω γνάθος 

Άνω σιαγόνα (οστό) 

Ζυγωµατικό (οστό) 

S02.5 Κάταγµα δοντιού 

Σπασµένο δόντι 

Εξαιρ.:         παθολογικό κάταγµα δοντιού (Κ08.81) 

S02.6- Κάταγµα κάτω γνάθου 

Κάτω  γνάθος 

Οστό κάτω γνάθου 

 S02.60   Τµήµα µη καθορισµένο 

 S02.61   Κονδυλοειδής απόφυση  

 S02.62   Υποκονδύλια 

S02.63 Κορωνοειδής απόφυση 

S02.64 Κλάδος κάτω γνάθου µη καθορισµένος 

S02.65 Γωνία κάτω γνάθου 

S02.66 Γενειακή σύµφυση 

S02.67 Φατνιακή µοίρα 
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   S02.68 Σώµα κάτω γνάθου και µη καθορισµένα τµήµατα 

S02.69 Άλλα τµήµατα 

S02.7 Πολλαπλά κατάγµατα µε συµµετοχή των οστών του κρανίου και του προσώπου 

S02.8 Κατάγµατα άλλων οστών του κρανίου και του προσώπου 

Φατνίο 

Υπερώα 

Οφθαλµικός κόγχος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: έδαφος οφθαλµικού κόγχου (S02.3) 

οροφή οφθαλµικού κόγχου (S02.1) 

S02.9 Κάταγµα των οστών του κρανίου και του προσώπου, µη καθορισµένης εντόπισης 

Προσώπου ΜΚΑ 

S03.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

της κεφαλής 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S01.84-S01.89 µαζί µε τους S03.0-S03.3, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

S03.0 Εξάρθρηµα της γνάθου 

Σιαγόνα (χόνδρος) (µηνίσκος) 

Κροταφογναθική (άρθρωση) 

Κάτω γνάθος 

S03.1 Εξάρθρηµα του χόνδρινου διαφράγµατος της ρίνας 

S03.2 Εκγόµφωση 

S03.3 Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κεφαλής 

S03.4 ∆ιάστρεµµα και διάταση της γνάθου 

Κροταφογναθική (άρθρωση) (σύνδεσµος) 

S03.5 ∆ιάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσµων άλλων και µη καθορισµένων 

τµηµάτων της κεφαλής 

S04.- Τραυµατισµός των κρανιακών νεύρων 

S04.0 Τραυµατισµός του οπτικού νεύρου και των (οπτικών) οδών 

2η εγκεφαλική συζυγία (II) 

Οπτικό χίασµα 

Οπτικός φλοιός 

S04.1 Τραυµατισµός του κοινού κινητικού νεύρου 

3η εγκεφαλική συζυγία (III) 

S04.2 Τραυµατισµός του τροχιλιακού νεύρου 

4η εγκεφαλική συζυγία (IV) 

S04.3 Τραυµατισµός του τριδύµου νεύρου 

5η εγκεφαλική συζυγία (V) 

S04.4 Τραυµατισµός του απαγωγού νεύρου 

6η εγκεφαλική συζυγία (VI) 

S04.5 Τραυµατισµός του προσωπικού νεύρου 

7η εγκεφαλική συζυγία (VII) 

S04.6 Τραυµατισµός του στατικοακουστικού νεύρου 

8η εγκεφαλική συζυγία (VIII) 

Ακουστικό νεύρο 

Ακουστικό [στατικοακουστικό] νεύρο 
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S04.7 Τραυµατισµός του παραπληρωµατικού νεύρου 

11η εγκεφαλική συζυγία (XI) 

S04.8 Τραυµατισµός άλλων κρανιακών νεύρων 

Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο [9η εγκεφαλική συζυγία] (IX) 

Υπογλώσσιο νεύρο [12η εγκεφαλική συζυγία ] (XII) 

Πνευµονογραστρικό νεύρο [10η εγκεφαλική συζυγία] (X) 

Οσφρητικό νεύρο [1η εγκεφαλική συζυγία] (I) 

S04.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου κρανιακού νεύρου 

S05.- Τραυµατισµός του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου 

Εξαιρ.: κάταγµα των οστών του οφθαλµικού κόγχου (S02.1, S02.3, S02.8) 

επιπολής τραυµατισµός του βλεφάρου (S00.1- S00.2) 

ανοικτό τραύµα του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας (S01.1) 

τραυµατισµός: 

• κοινού κινητικού νεύρου [3η εγκεφαλική συζυγία (III)] (S04.1) 

• οπτικού νεύρου [2η εγκεφαλική συζυγία (II)] (S04.0) 

S05.0 Τραυµατισµός του επιπεφυκότα και διάβρωση του κερατοειδούς χωρίς αναφορά ξένου 

σώµατος 

Εξαιρ.: ξένο σώµα στον: 

• επιπεφυκικό σάκο (T15.1) 

• κερατοειδή (T15.0) 

S05.1 Θλάση του βολβού του οφθαλµού και των ιστών του οφθαλµικού κόγχου 

Τραυµατικό ύφαιµα 

Εξαιρ.: µελανός οφθαλµός (S00.1) 

εκχύµωση του βλεφάρου και της περιοφθάλµιας χώρας (S00.1) 

S05.2 Εκδορά και ρήξη του οφθαλµού µε πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλµικού ιστού 

S05.3 Εκδορά του οφθαλµού χωρίς πρόπτωση ή απώλεια ενδοοφθαλµικού ιστού 

Εκδορά του οφθαλµού ΜΚΑ 

S05.4 ∆ιατιτραίνον τραύµα του οφθαλµικού κόγχου µε ή χωρίς ξένο σώµα 

Εξαιρ.: παραµένον (παλαιό) ξένο σώµα µετά από διατιτραίνον τραύµα του οφθαλµικού κόγχου (H05.5) 

S05.5 ∆ιατριταίνον τραύµα του βολβού του οφθαλµού µε ξένο σώµα 

Εξαιρ.: παραµένον (παλαιό) ενδοφθάλµιο ξένο σώµα (H44.6-H44.7) 

S05.6 ∆ιατιτραίνον τραύµα του βολβού του οφθαλµού χωρίς ξένο σώµα 

Οφθαλµική διάτρηση ΜΚΑ 

S05.7 Απόσπαση του οφθαλµού 

Τραυµατική εξόρυξη (του οφθαλµού) 

S05.8 Άλλοι τραυµατισµοί του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου 

Τραυµατισµός του δακρυϊκού πόρου 

S05.9 Τραυµατισµός του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου, µη καθορισµένος 

Τραυµατισµός του οφθαλµού ΜΚΑ 

S06.- Ενδοκρανιακός τραυµατισµός 
Να χρησιµοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S01.83 (ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ενδοκράνια κάκωση) 

µαζί µε S06 για να κωδικοποιηθεί µια ενδοκράνια κάκωση 

Όσον αφορά τις υποκατηγορίες S06.0-S06.9 να δίδεται ο πρόσθετος κωδικός S06.7 για να δηλώνει απώλεια 

συνείδησης. 

S06.0 ∆ιάσειση 

Εγκεφαλική διάσειση 

S06.1 Τραυµατικό εγκεφαλικό οίδηµα 
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S06.2- ∆ιάχυτος τραυµατισµός του εγκεφάλου 

Βλάβη εγκεφαλικού ιστού µεγάλης έκτασης 

   S06.20 ∆ιάχυτος τραυµατισµός εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας µη καθορισµένος 

S06.21 ∆ιάχυτη εγκεφαλική θλάση 

Μέχρι 5 ml αίµατος 

   S06.22 ∆ιάχυτη θλάση παρεγκεφαλίδας 

Μέχρι 5 ml αίµατος 

   S06.23 Πολλαπλά ενδοεγκεφαλικά και παρεγκεφαλιδικά αιµατώµατα 

Μέχρι 5 ml αίµατος 

Πολλαπλά ενδοεγκεφαλικά αιµατώµατα 

   S06.28 Άλλες διάχυτες κακώσεις του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας 

Πολλαπλές βλάβες διάσχισης εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας 

S06.3- Εστιακός τραυµατισµός του εγκεφάλου 

Προσβολή περιορισµένου ή εστιακού τµήµατος εγκεφαλικής ουσίας 

   S06.30 Εστιακός τραυµατισµός εγκεφάλου ή παρεγκεφαλίδας µη καθορισµένος 

S06.31 Εστιακή εγκεφαλική θλάση 

Μέχρι 5 ml αίµατος 

  S06.32 Εστιακή παρεγκεφαλιδική θλάση 

Μέχρι 5 ml αίµατος 

  S06.33 Εστιακό εγκεφαλικό αιµάτωµα 

Περισσότερα από 5ml αίµατος 

Εγκεφαλική αιµορραγία 

Εγκεφαλικό αιµάτωµα 

   S06.34 Εστιακό παρεγκεφαλιδικό αιµάτωµα 

Περισσότερα από 5ml αίµατος 

Παρεγκεφαλιδικό αιµάτωµα 

Παρεγκεφαλιδική  αιµορραγία 

   S06.38 Άλλα εστιακά τραύµατα εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας 

∆ιάσχιση εγκεφάλου και παρεγκεφαλίδας 

S06.4 Επισκληρίδια αιµορραγία 

Επισκληρίδιo αιµάτωµα 

Εξωσκληρίδια αιµορραγία (τραυµατική) 

S06.5 Τραυµατική υποσκληρίδια αιµορραγία 

S06.6 Τραυµατική υπαραχνοειδής αιµορραγία 

S06.7-! Απώλεια συνείδησης µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

   S06.70!   ∆ιάρκειας κάτω των 30 λεπτών 

S06.71!   ∆ιάρκειας από 30 λεπτά έως 24 ώρες 

S06.72!   ∆ιάρκειας πάνω από 24 ώρες µε επάνοδο στην προ της κάκωσης νευρολογική κατάσταση 

S06.73!   ∆ιάρκειας πάνω από 24 ώρες χωρίς επάνοδο στην προ της κάκωσης νευρολογική 

       κατάσταση  

S06.79!   Μη καθορισµένης διάρκειας 

S06.8 Άλλοι ενδοκρανιακοί τραυµατισµοί 

Τραυµατική αιµορραγία, τραυµατικό αιµάτωµα, εγκεφαλικές θλάσεις: 

• ενδοκρανιακή ΜΚΑ 

• παρεγκεφαλιδική 
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S06.9 Ενδοκρανιακός τραυµατισµός, µη καθορισµένος 

Τραυµατισµός του εγκεφαλικού στελέχους ΜΚΑ 

Τραυµατισµός του εγκεφάλου ΜΚΑ 

Ενδοκρανιακός τραυµατισµός ΜΚΑ 

Εξαιρ.: τραυµατισµός της κεφαλής ΜΚΑ (S09.9) 

S07.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός της κεφαλής 
Κωδικοποιείστε εάν απαιτείται το σύνδροµο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5) 

Εξαιρ.: Όταν  είναι  γνωστό  το  είδος  της  κάκωσης  (π.χ  εκχύµωση,  κάταγµα,  εξάρθρηµα,  εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης 

S07.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του προσώπου 

S07.1 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του κρανίου 

S07.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων τµηµάτων της κεφαλής 

S07.9 Συνθλιπτικός τραυµατισµός της κεφαλής, µη καθορισµένης εντόπισης 

S08.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός τµήµατος της κεφαλής 

S08.0 Απόσπαση του δέρµατος του τριχωτού της κεφαλής 

S08.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ωτός 

S08.8 Τραυµατικός ακρωτηριασµός άλλων τµηµάτων της κεφαλής 

S08.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός µη καθορισµένου τµήµατος της κεφαλής 

Εξαιρ.: αποκεφαλισµός (S18) 

S09.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της κεφαλής 

S09.0 Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων της κεφαλής, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: τραυµατισµός των: 

• προεγκεφαλικών αιµοφόρων αγγείων (S15.-) 

• εγκεφαλικών αιµοφόρων αγγείων (S06.- ) 

S09.1 Τραυµατισµός µυός και τένοντα της κεφαλής 

S09.2 Τραυµατική ρήξη της τυµπανικής µεµβράνης 

S09.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί της κεφαλής 

Τραυµατισµοί που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S00- S09.2 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης των νόσων. 

S09.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί της κεφαλής 

S09.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός της κεφαλής 

Τραυµατισµός του (της): 

• προσώπου ΜΚΑ 

• ρίνας ΜΚΑ 

• ωτός ΜΚΑ 
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Τραυµατισµοί του τραχήλου 
 

(S10-S19) 

Περιλαµβ.:  τραυµατισµοί του (της): 

• λαιµού (προσθίου τµήµατος του τραχήλου) 

• φάρυγγα 

• υπερκλείδιας χώρας 

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώµατος στον(ην): 

• λάρυγγα (Τ17.3) 

• οισοφάγο (Τ18.1) 

• φάρυγγα (Τ17.2) 

• τραχεία (Τ17.4) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

κάταγµα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (Τ08.-) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµός του: 

• νωτιαίου µυελού ΜΚΑ (Τ09.3) 

• κορµού ΜΚΑ (Τ09.-) 

S10.- Επιπολής τραυµατισµός του τραχήλου 

 

 

 

 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην κατηγορία S10  για να αποδίδουν 

τον τύπο του επιφανειακού τραυµατισµού: 

0 Μη καθορισµένος τρόπος τραυµατισµού 

1 Εκδορά 

2 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

3 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

4 Ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

5 Εκχύµωση 

8 Άλλος τύπος 

S10.0 Εκχύµωση του λαιµού (λάρυγγας, αυχενική µοίρα οισοφάγου, φάρυγγας, τραχεία) 

Λάρυγγας 

Αυχενική µοίρα του οισοφάγου 

Φάρυγγας 

Τραχεία 

S10.1- Άλλοι και µη καθορισµένοι επιπολής τραυµατισµοί του λαιµού (λάρυγγας, αυχενική 

µοίρα οισοφάγου, φάρυγγας, τραχεία) [5ος χαρακτήρας: 0-4, 8] 

S10.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του τραχήλου 

S10.8- Επιπολής τραυµατισµός άλλων τµηµάτων του τραχήλου [5ος χαρακτήρας 0-5, 8] 

S10.9- Επιπολής τραυµατισµός του τραχήλου, µη καθορισµένης εντόπισης [5ος χαρακτήρας: 

0-5, 8] 

S11.- Ανοικτό τραύµα του τραχήλου 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα του τραχήλου ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα που σχετίζεται µε κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το T89.0- 

Εξαιρ.: αποκεφαλισµός (S18) 
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S11.0- Ανοικτό τραύµα µε συµµετοχή του λάρυγγα και της τραχείας 

   S11.01 Λάρυγγας 

S11.02 Αυχενική µοίρα τραχείας 

Τραχεία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: θωρακική µοίρα τραχείας (S27.5) 

S11.1 Ανοικτό τραύµα µε συµµετοχή του θυρεοειδούς αδένα 

S11.2- Ανοικτό τραύµα µε συµµετοχή του φάρυγγα και της αυχενικής µοίρας του οισοφάγου 

Εξαιρ.: οισοφάγου ΜΚΑ (S27.83) 

   S11.21 Φάρυγγας 

S11.22 Αυχενική µοίρα οισοφάγου 

S11.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του τραχήλου 

S11.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του τραχήλου 

Σηµειώσεις: Στους κωδικούς S11.84 έως S11.89 ταξινοµούνται οι κακώσεις µαλακών µορίων κατά 

Tscherne & Oestern. Κωδικοποιείστε πρώτα το κάταγµα (S12.-) ή το εξάρθρηµα (S13.-) 

   S11.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του τραχήλου 

Επιγλωττίδας 

Τραχήλου ΜΚΑ 

Υπερκλείδιας χώρας 

   S11.84!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού 

(ελαφρά κάκωση µαλακών µορίων, απλή µορφή κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού 

δεν λαµβάνουν συµπληρωµατικό  κωδικό. 

   S11.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

   S11.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

τραχήλου 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου 

ιστού, εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S11.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

   S11.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα τραχήλου 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

   S11.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

τραχήλου 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτό κάταγµα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου (IV) βαθµού (µερικός ή ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασµός σε άλλη θέση. 

S11.9 Ανοικτό τραύµα τραχήλου, µη καθορισµένης εντόπισης 
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S12.-    Κάταγµα του τραχήλου 

Περιλαµβ.:  αυχενικός(ή)(ό): 

• ακανθώδης απόφυση 

• εγκάρσια απόφυση 

• σπόνδυλος 

• σπονδυλικό τόξο 

• σπονδυλική στήλη 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S11.84-S11.89 µαζί µε τους S12, για τον προσδιορισµό 

της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Σε έναν τραυµατισµό της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S14.- 

Όταν συνυπάρχει εξάρθρηµα σε κάταγµα της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης χρησιµοποιήστε τον 

πρόσθετο κωδικό S13.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των αυχενικών σπονδύλων µε κάταγµα που 

συνυπάρχει µε το εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης 

βαρύτητας για την κωδικοποίηση του κατάγµατος 

S12.0      Κάταγµα του 1ου αυχενικού σπονδύλου 

Άτλαντας 

S12.1      Κάταγµα του 2ου αυχενικού σπονδύλου 

Άξονας 

S12.2-     Κάταγµα άλλων καθορισµένων αυχενικών σπονδύλων 

S12.21    Κάταγµα του 3ου αυχενικού σπονδύλου 

S12.22    Κάταγµα του 4ου αυχενικού σπονδύλου 

S12.23    Κάταγµα του 5ου αυχενικού σπονδύλου 

S12.24    Κάταγµα του 6ου αυχενικού σπονδύλου 

S12.25    Κάταγµα του 7ου αυχενικού σπονδύλου 

S12.7      Πολλαπλά κατάγµατα της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: Πολλαπλά κατάγµατα της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης στο ύψος (S12.0, 

S12.1, S12.2-). Κάθε κάταγµα να κωδικοποιείται χωριστά. 

S12.8      Κάταγµα άλλων τµηµάτων του τραχήλου 

Λάρυγγας 

Κρικοειδής χόνδρος 

Θυρεοειδής χόνδρος 

Τραχεία 

Υοειδές οστό 

S12.9      Κάταγµα του αυχένα, µη καθορισµένης εντόπισης 

Κάταγµα αυχενικής(ού): 

• σπονδύλου ΜΚΑ 

• µοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 

S13.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

στο επίπεδο του τραχήλου 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τις ενότητες S11.84-S11.89 µαζί µε τους κωδικούς S13.0-S13.3, 

για να κωδικοποιήσετε την βαρύτητα της κάκωσης µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα. 

Ένας τραυµατισµός της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης κωδικοποιείται µε τον πρόσθετο 

κωδικό 

S14.- 

Η συνύπαρξη κατάγµατος αυχενικού σπονδύλου σε εξάρθρηµα κωδικοποιείται επιπλέον µε τον κωδικό 

S12.-Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των αυχενικών σπονδύλων µε κάταγµα που συνυπάρχουν µε το 

εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης βαρύτητας για την 

κωδικοποίηση του κατάγµατος. 

Εξαιρ.: ρήξη ή παρεκτόπιση (µη τραυµατική) των αυχενικών µεσοσπονδυλίων δίσκων (Μ50.-) 

τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του τραχήλου (S16) 

S13.0      Τραυµατική ρήξη αυχενικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

S13.1-     Εξάρθρηµα αυχενικού σπονδύλου 
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   S13.10 Μη καθορισµένο ύψος βλάβης 

S13.11 Α1/Α2 

S13.12 Α2/Α3 

S13.13 Α3/Α4 

S13.14 Α4/Α5 

S13.15 Α5/Α6 

S13.16 Α6/Α7 

S13.17 Α7/Θ1 

S13.18   Άλλο 

S13.2 Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του τραχήλου 

S13.3 Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του τραχήλου 

S13.4 ∆ιάστρεµµα και διάταση της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

Ατλαντο-αξονική (άρθρωση) 

Ατλαντο-ινιακή (άρθρωση) 

Πρόσθιος επιµήκης σύνδεσµος, αυχενικός 

Τραυµατισµός από υπερέκταση και υπέρκαµψη (δίκην µαστιγίου) 

S13.5 ∆ιάστρεµµα στη θυρεοειδική χώρα 

Κρικοαρυταινοειδής (άρθρωση) (σύνδεσµος) 

Κρικοθυρεοειδής (άρθρωση) (σύνδεσµος) 

Θυρεοειδής χόνδρος 

S13.6 ∆ιάστρεµµα των αρθρώσεων και των συνδέσµων άλλων και µη καθορισµένων 

τµηµάτων του τραχήλου 

S14.- Τραυµατισµός των νεύρων και του νωτιαίου µυελού στο επίπεδο του 

τραχήλου 

S14.0 ∆ιάσειση και οίδηµα της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

S14.1- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

Να κωδικοποιείται επίσης το ύψος της λειτουργικής βλάβης του τραυµατισµού της αυχενικής µοίρας του 

νωτιαίου µυελού (S14.7-). 

   S14.10 Τραυµατισµός της αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού µη καθορισµένος 

S14.11 Ολική διατοµή της αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού 

S14.12 Κεντρική τραυµατική βλάβη (µερική διατοµή) αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού 

S14.13 Άλλης µορφής µερική διατοµή αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού 

S14.2 Τραυµατισµός των νευρικών ριζών της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S14.3 Τραυµατισµός του βραχιόνιου πλέγµατος 

S14.4 Τραυµατισµός των περιφερικών νεύρων του τραχήλου 

S14.5 Τραυµατισµός των αυχενικών συµπαθητικών νεύρων 

S14.6 Τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων νεύρων του τραχήλου 

S14.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυµατισµό της αυχενικής µοίρας νωτιαίου µυελού 

Αυτή η υποκατηγορία χρησιµεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυµατισµό 

του νωτιαίου µυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούµε το χαµηλότερο λειτουργικά ακέραιο 

νευροτόµιο (π.χ.µε τον όρο "πλήρης Α4 βλάβη νωτιαίου µυελού" εννοούµε ότι η λειτουργικότητα του 4ου 

και των ανωτέρων του αυχενικών νεύρων παραµένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καµία λειτουργικότητα κάτω 

από το Α4). 

Κωδικοποιήστε πρώτα το είδος του τραυµατισµού της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού. 

   S14.70!   Ύψος λειτουργικής βλάβης µη καθορισµένο 

Αυχενική µοίρα ΜΚΑ    

   S14.71!   A1 
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S14.72! A2 

S14.73! A3 

S14.74! A4 

S14.75! A5 

S14.76! A6 

S14.77! A7 

S14.78!   

A8 

S15.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου 

S15.0- Τραυµατισµός της καρωτίδας αρτηρίας 

S15.00 Μη καθορισµένο τµήµα της καρωτιδικής αρτηρίας 

S15.01 Κοινή καρωτιδική αρτηρία 

S15.02 Έξω καρωτίδα 

S15.03 Έσω καρωτίδα 

S15.1 Τραυµατισµός σπονδυλικής αρτηρίας 

S15.2 Τραυµατισµός της έξω σφαγίτιδας φλέβας 

S15.3 Τραυµατισµός της έσω σφαγίτιδας φλέβας 

S15.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου 

S15.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου 

S15.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο του τραχήλου 

S16 Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο του τραχήλου 

Περιλαµβ.:  διάστρεµµα και διάταση 

S17.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός του τραχήλου 

Σηµειώσεις: Κωδικοποιήστε ενδεχοµένως το σύνδροµο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5). 

Εξαιρ.: όταν  είναι  γνωστό  το  είδος  της  κάκωσης  (π.χ.  εκχύµωση,  κάταγµα,  εξάρθρηµα,  εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης 

S17.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του λάρυγγα και της τραχείας 

S17.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων τµηµάτων του τραχήλου 

S17.9 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του τραχήλου, µη καθορισµένου τµήµατος 

S18 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο του τραχήλου 

Περιλαµβ.:  αποκεφαλισµός 

S19.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του τραχήλου 

S19.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του τραχήλου 

Τραυµατισµοί που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S10- S18 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S19.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του τραχήλου 

S19.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του τραχήλου 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

 

 

Σελίδα 613  

 

 
 

 

 

 

 

Τραυµατισµοί του θώρακα 

 

(S20-S29) 

Περιλαµβ.:  τραυµατισµοί του(της): 

• µεσοπλάτιας χώρας 

• µαστού 

• θωρακικού τοιχώµατος 

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώµατος στον(ην): 

• βρόγχο (Τ17.5) 

• πνεύµονα (Τ17.8) 

• οισοφάγο (Τ18.1) 

• τραχεία (Τ17.4) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

κάταγµα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (Τ08.-) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί του(της): 

• µασχάλης (S40-S49) 

• κλείδας (S40-S49) 

• ώµου (S40-S49) 

• ωµοπλατιαίας χώρας (S40-S49) 

• νωτιαίου µυελού ΜΚΑ (Τ09.3) 

• κορµού ΜΚΑ (Τ09.-) 

S20.- Επιπολής τραυµατισµός του θώρακα 
Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται µε τον κωδικό S20 για να αποδώσουν τον τύπο του επιπολής 

τραυµατισµού 

0 Μη καθορισµένος τρόπος τραυµατισµού 

1 Εκδορά 

2 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

3 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

4 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

5 Εκχύµωση 

8 Άλλος τύπος 

S20.0 Θλάση του µαστού [µαζικού αδένα] 

S20.1- Άλλοι και µη καθορισµένοι επιπολής τραυµατισµοί του µαστού [µαζικού αδένα] [5ος 

χαρακτήρας: 0-4, 8] 

S20.2 Θλάση του θώρακα 

S20.3- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του πρόσθιου τοιχώµατος του θώρακα [5ος χαρακτήρας: 

0-4, 8] 

S20.4- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του οπίσθιου τοιχώµατος του θώρακα [5ος χαρακτήρας: 

0-4, 8] 

S20.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του θώρακα 
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S20.8- Επιπολής τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του θώρακα [5ος 

χαρακτήρας: 0-5, 8] 

Θωρακικό τοίχωµα ΜΚΑ 

Πλευρική χώρα 

Θωρακικό τοίχωµα ΜΚΑ 

S21.- Ανοικτό τραύµα του θώρακα 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα του θώρακα ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σχετιζόµενο µε κάταγµα, εξάρθρηµα ή ενδοθωρακική βλάβη 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0- 

Εξαιρ.: τραυµατικός: 

• αιµοπνευµοθώρακας (S27.2) 

• αιµοθώρακας (S27.1) 

• πνευµοθώρακας (S27.0) 

S21.0 Ανοικτό τραύµα του µαστού [µαζικού αδένα] 

S21.1 Ανοικτό τραύµα του πρόσθιου θωρακικού τοιχώµατος 

S21.2 Ανοικτό τραύµα του οπίσθιου θωρακικού τοιχώµατος 

S21.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του θωρακικού τοιχώµατος 

S21.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του θώρακα 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί S21.84 έως S21.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά 

 Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S22.-) ή το εξάρθρηµα (S23.-). 

   S21.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του θώρακα 

S21.83!   Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε τµήµατος του θώρακα) σε συνδυασµό µε ενδοθωρακική  

κάκωση 

Κωδικοποιήστε πρώτα την ενδοθωρακική κάκωση (S26-S27) 

S21.84!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του θωρακικού 

τοιχώµατος 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε συµπληρωµατικό κωδικό. 

S21.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού 

τοιχώµατος 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

S21.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού 

τοιχώµατος 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

S21.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (I) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού 

τοιχώµατος 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

S21.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (II) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού 

τοιχώµατος 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

S21.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (III) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα θωρακικού 

τοιχώµατος 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτό κάταγµα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασµός σε άλλη θέση. 
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S21.9 Ανοικτό τραύµα του θώρακα, µη καθορισµένου τµήµατος 

Εξωτερικό θωρακικό τοίχωµα ΜΚΑ 

Θωρακικό τοίχωµα ΜΚΑ 

S22.- Κάταγµα της(ων) πλευράς(ών), του στέρνου και της θωρακικής µοίρας της 

σπονδυλικής στήλης 

Περιλαµβ.:  θωρακικός(ή)(ό): 

• ακανθώδης απόφυση 

• εγκάρσια απόφυση 

• σπόνδυλος 

• σπονδυλικό τόξο 

Για τον προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης των µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα, χρησιµοποιήστε 

έναν πρόσθετο κωδικό από τους S21.84-S21.89 µαζί µε τους κωδικούς S22. 

Σε έναν τραυµατισµό της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S24.- 

Όταν συνυπάρχει εξάρθρηµα σε ένα κάταγµα θωρακικού σπονδύλου χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό 

S23.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των θωρακικών σπονδύλων µε κάταγµα που συνυπάρχουν µε το 

εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης βαρύτητας για την 

κωδικοποίηση του κατάγµατος. 

Εξαιρ.: κάταγµα: 

• κλείδας (S42.0-) 

• ωµοπλάτης (S42.1-) 

S22.0- Κάταγµα θωρακικού σπονδύλου 

S22.00 Ύψος βλάβης µη καθορισµένο 

S22.01 Θ1 και Θ2 

 S22.02 Θ3 και Θ4  

 S22.03 Θ5 και Θ6 

 S22.04 Θ7 και Θ8 

 S22.05 Θ9 και Θ10 

 S22.06 Θ11 και Θ12 

 S22.1 Πολλαπλά κατάγµατα της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγµατα της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης µε προσδιορισµό του ύψους 

(S22.0-). Κάθε κάταγµα να κωδικοποιείται χωριστά. 

S22.2 Κάταγµα στέρνου 

S22.3- Κάταγµα πλευράς 

S22.31 Κάταγµα 1ης πλευράς 

Εξαιρ.: η συµµετοχή της 1ης πλευράς σε πολλαπλά κατάγµατα πλευρών (S22.41) 

   S22.32 Κάταγµα µιας άλλης πλευράς (εκτός της 1ης) 

Κάταγµα πλευράς ΜΚΑ 

S22.4- Πολλαπλά κατάγµατα πλευρών 

   S22.40 Μη καθορισµένα 

S22.41 Με συµµετοχή της 1ης πλευράς 

Οποιοδήποτε πολλαπλό κάταγµα πλευρών µε συµµετοχή της 1ης πλευράς 

   S22.42 Με συµµετοχή δύο πλευρών 

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγµα πλευρών µε συµµετοχή της 1ης πλευράς (S22.41) 

   S22.43 Με συµµετοχή τριών πλευρών 

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγµα πλευρών µε συµµετοχή της 1ης πλευράς (S22.41) 

   S22.44 Με συµµετοχή τεσσάρων ή περισσότερων πλευρών 

Εξαιρ.: πολλαπλό κάταγµα πλευρών µε συµµετοχή της 1ης πλευράς (S22.41) 
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S22.5 Ασταθής θώρακας 

Κωδικοποιήστε χωριστά: 

• κάταγµα πλευρών (S22.4-) 

• κάταγµα στέρνου (S22.2) 

S22.8 Κάταγµα άλλων τµηµάτων του θωρακικού κλωβού 

S22.9 Κάταγµα του θωρακικού κλωβού, µη καθορισµένου τµήµατος 

S23.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

του θώρακα 
Για τον προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα, χρησιµοποιήστε έναν 

πρόσθετο κωδικό από τους  S21.84-S21.89 µαζί µε τους κωδικούς S23.0-S23.2. 

Για τον προσδιορισµό ενός τραυµατισµού της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, χρησιµοποιήστε 

τον πρόσθετο κωδικό από τους S24.-. 

Όταν συνυπάρχει κάταγµα θωρακικού σπονδύλου σε ένα εξάρθρηµα χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό 

S22.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των θωρακικών σπονδύλων µε κάταγµα που συνυπάρχει µε το 

εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης βαρύτητας για την 

κωδικοποίηση του κατάγµατος. 

Εξαιρ.: εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση της στερνοκλειδικής άρθρωσης (S43.2, S43.6) 

ρήξη ή παρεκτόπιση (µη τραυµατική) θωρακικού µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-) 

τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του θώρακα (S29.0) 

S23.0 Τραυµατική ρήξη θωρακικού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

S23.1- Εξάρθρηµα θωρακικού σπονδύλου 

   S23.10 Μη καθορισµένο ύψος βλάβης 

Θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 

 S23.11 Θ1/Θ2 και Θ2/Θ3 

 S23.12 Θ3/Θ4 και Θ4/Θ5 

 S23.13 Θ5/Θ6 και Θ6/Θ7 

 S23.14 Θ7/Θ8 και Θ8/Θ9 

 S23.15 Θ9/Θ10 και Θ10/Θ11 

 S23.16 Θ11/Θ12 

S23.17 Θ12/Ο1 

S23.2 Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του θώρακα 

S23.3 ∆ιάστρεµµα και διάταση της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S23.4 ∆ιάστρεµµα των πλευρών και του στέρνου 

S23.5 ∆ιάστρεµµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του θώρακα 

S24.- Τραυµατισµός των νεύρων και του νωτιαίου µυελού στο επίπεδο του 

θώρακα 

Εξαιρ.: τραυµατισµός του βραχιόνιου πλέγµατος (S14.3) 

S24.0 ∆ιάσειση και οίδηµα της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

S24.1- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

Να κωδικοποιείται και το ύψος της λειτουργικής βλάβης του τραυµατισµού της θωρακικής µοίρας του 

νωτιαίου µυελού (S24.7-) 

   S24.10 Τραυµατισµός της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού, µη καθορισµένος 

S24.11 Ολική διατοµή της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

S24.12 Μερική διατοµή της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

Σύνδροµο οπισθίων δεσµών 

Μερική διατοµή της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού ΜΚΑ 

Σύνδροµο προσθίων δεσµών 

Σύνδροµο φαιάς ουσίας 
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S24.2 Τραυµατισµός νευρικών ριζών της θωρακικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S24.3 Τραυµατισµός των περιφερικών νεύρων του θώρακα 

S24.4 Τραυµατισµός των θωρακικών συµπαθητικών νεύρων 

Αστεροειδές γάγγλιο 

Θωρακικό συµπαθητικό γάγγλιο 

Καρδιακό πλέγµα 

Οισοφαγικό πλέγµα 

Πνευµονικό πλέγµα 

S24.5 Τραυµατισµός άλλων νεύρων του θώρακα 

S24.6 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου του θώρακα 

S24.7-! Τραυµατισµός της θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης 

Αυτή η υποκατηγορία χρησιµεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυµατισµό 

του νωτιαίου µυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούµε το χαµηλότερο λειτουργικά ακέραιο 

νευροτόµιο (πχ.µε τον όρο"πλήρης Θ4 βλάβη νωτιαίου µυελού" εννοούµε ότι η λειτουργικότητα του 4ου και 

των ανωτέρων του θωρακικών νεύρων παραµένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καµία λειτουργικότητα κάτω από 

το Θ4). 

Να κωδικοποιείται πρώτα το είδος του τραυµατισµού της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού. 

  S24.70!   Μη καθορισµένο 

θωρακική µοίρα ΜΚΑ 

S24.71!   Θ1 

S24.72!   Θ2/Θ3 

S24.73!   Θ4/Θ5 

S24.74!   Θ6/Θ7 

S24.75!   Θ8/Θ9 

S24.76!   Θ10/Θ11  

S24.77!   Θ12 

S25.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων του θώρακα 

S25.0 Τραυµατισµός της θωρακικής αορτής 

Αορτή ΜΚΑ 

S25.1 Τραυµατισµός της ανωνύµου ή υποκλειδίου αρτηρίας 

S25.2 Τραυµατισµός της άνω κοίλης φλέβας 

Κοίλη φλέβα ΜΚΑ 

S25.3 Τραυµατισµός της ανωνύµου ή υποκλειδίου φλέβας 

S25.4 Τραυµατισµός των πνευµονικών αιµοφόρων αγγείων 

S25.5 Τραυµατισµός των µεσοπλεύριων αιµοφόρων αγγείων 

S25.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων του θώρακα 

S25.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων του θώρακα 

Άζυγος φλέβα 

Μαστική αρτηρία ή φλέβα 

S25.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου του θώρακα 

S26.- Τραυµατισµός της καρδιάς 
Χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S21.83 (ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ενδοθωρακική κάκωση) 

µαζί µε τον κωδικό S26, για την κωδικοποίηση ανοικτών ενδοθωρακικών κακώσεων. 

S26.0 Τραυµατικό αιµοπερικάρδιο 

S26.8- Άλλοι τραυµατισµοί της καρδιάς 

S26.81 Καρδιακή θλάση 
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   S26.82 ∆ιάσχιση καρδιακού τοιχώµατος χωρίς διάνοιξη καρδιακής κοιλότητας     

   S26.83 ∆ιάσχιση καρδιακού τοιχώµατος µε διάνοιξη καρδιακής κοιλότητας 

   S26.88 Άλλοι τραυµατισµοί της καρδιάς 

S26.9 Τραυµατισµός της καρδιάς, µη καθορισµένος 

S27.- Τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων ενδοθωρακικών οργάνων 
Χρησιµοποιήστε τον πρόσθετο κωδικό S21.83 (ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ενδοθωρακική κάκωση) 

µαζί µε τον S27 για την κωδικοποίηση ανοικτών ενδοθωρακικών κακώσεων. 

Εξαιρ.: τραυµατισµός: 

• αυχενικής µοίρας του οισοφάγου (S10-S19) 

• τραχείας (αυχενικής µοίρας) (S10-S19) 

S27.0 Τραυµατικός πνευµοθώρακας 

S27.1 Τραυµατικός αιµοθώρακας 

S27.2 Τραυµατικός αιµοπνευµοθώρακας 

S27.3- Άλλοι τραυµατισµοί του πνεύµονα 

S27.31 Πνευµονική θλάση και αιµάτωµα 

S27.32 Ρήξη πνευµονικού παρεγχύµατος 

   S27.38 Άλλες µη καθορισµένες κακώσεις πνεύµονα 

S27.4 Τραυµατισµός βρόγχου 

S27.5 Τραυµατισµός της τραχείας, θωρακική µοίρα 

S27.6 Τραυµατισµός του υπεζωκότα 

S27.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί ενδοθωρακικών οργάνων 

S27.8- Τραυµατισµός άλλων καθορισµένων ενδοθωρακικών οργάνων και δοµών 

S27.81 ∆ιάφραγµα 

S27.82 Λεµφικός θωρακικός πόρος 

S27.83 Θωρακική µοίρα οισοφάγου 

S27.84    Θύµος αδένας 

S27.88 Άλλα καθορισµένα ενδοθωρακικά όργανα και δοµές 

S27.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου θωρακικού οργάνου 

S28.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός του θώρακα και τραυµατικός ακρωτηριασµός 

τµήµατος του θώρακα 

S28.0 Σύνθλιψη του θώρακα 

Κωδικοποιήστε ενδεχοµένως το σύνδροµο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5). 

Εξαιρ.: ασταθής θώρακας (S22.5) 

Όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ. εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης. 

S28.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός τµήµατος του θώρακα 

Εξαιρ.: διατοµή του νωτιαίου µυελού στο επίπεδο του θώρακα (T05.8) 

S29.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του θώρακα 

S29.0 Τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του θώρακα 

S29.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του θώρακα 

Τραυµατισµοί που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S20-S29.0 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S29.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του θώρακα 

S29.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του θώρακα 
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Τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής, της οσφυϊκής µοίρας 

της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

 

(S30-S39) 

Περιλαµβ.: έξω γεννητικά όργανα 

πρωκτός 

κοιλιακό τοίχωµα 

λαγόνιος χώρα 

γλουτός 

βουβωνική χώρα 

Εξαιρ.: επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώµατος στο(ην)(ον): 

• πρωκτό και ορθό (Τ18.5) 

• στοµάχι, λεπτό έντερο και κόλο (Τ18.2-Τ18.4) 

• ουρογεννητική οδό (Τ19.-) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

κάταγµα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (Τ08.-) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί της(του): 

• ράχης ΜΚΑ (Τ09.-) 

• νωτιαίου µυελού ΜΚΑ (Τ09.3-) 

• κορµού ΜΚΑ (Τ09.-) 

S30.- Επιπολής τραυµατισµός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της 

πυέλου 

Εξαιρ.: επιπολής τραυµατισµός του ισχίου (S70.-) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται µε τον κωδικό S30 για να αποδώσουν τον τύπο του επιπολής 

τραυµατισµού 

0 Μη καθορισµένος τρόπος τραυµατισµού 

1 Εκδορά 

2 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

3 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

4 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

5 Εκχύµωση 

8 Άλλος τύπος 

S30.0 Θλάση της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Γλουτός 

Οσφυϊκή χώρα 

Ιερά χώρα 

S30.1 Θλάση του κοιλιακού τοιχώµατος 

Επιγάστριο 

Λαγόνιος περιοχή 

Λαγόνιος χώρα 

Βουβωνική χώρα 

Υπογάστριο
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   S30.2 Εκχύµωση των έξω γεννητικών οργάνων 

Χείλη (µεγάλα) (µικρά) 

Πέος 

Περίνεο 

Όσχεο 

Όρχις 

Αιδοίο 

Εξαιρ.: κόλπος (S37.88) 

S30.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S30.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου [5ος 

χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S30.9- Επιπολής τραυµατισµός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου, µη 

καθορισµένου τµήµατος [5ος χαρακτήρας: 0-5, 8] 

S31.- Ανοικτό τραύµα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Περιλαµβ.: ανοικτό τραύµα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σχετιζόµενο µε κάταγµα, εξάρθρηµα ή ενδοκοιλιακή βλάβη 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

Εξαιρ.: ανοικτό τραύµα του ισχίου (S71.0) 

τραυµατικός  ακρωτηριασµός  τµήµατος  της  κοιλίας,  της  οσφυοϊερής  περιοχής  και  της πυέλου 

(S38.2- S38.3) 

S31.0 Ανοικτό τραύµα της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Πυελικό έδαφος 

Γλουτός 

Περίνεο 

Ιερά χώρα 

S31.1 Ανοικτό τραύµα του κοιλιακού τοιχώµατος 

Επιγάστριο 

Λαγόνια περιοχή 

Λαγόνια χώρα 

Βουβωνική χώρα 

Υπογάστριο 

Ηβική χώρα 

S31.2 Ανοικτό τραύµα πέους 

S31.3 Ανοικτό τραύµα οσχέου και όρχεων 

S31.4 Ανοικτό τραύµα κόλπου και αιδοίου 

S31.5 Ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων έξω γεννητικών οργάνων 

Εφηβαίο 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός των έξω γεννητικών οργάνων (S38.2) 

S31.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα της κοιλιάς, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S31.8- Ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κοιλιάς 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί S31.84 έως S31.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S32.-) ή το εξάρθρηµα (S33.-). 

   S31.80 Ανοικτό τραύµα άλλων µη καθορισµένων τµηµάτων της κοιλιάς 
Σφιγκτήρας του πρωκτού 

Πρωκτός 

Ευθυκολεϊκό διάφραγµα 

S31.83!  Ανοικτό τραύµα (οποιουδήποτε τµήµατος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής και της 

πυέλου) σε συνδυασµό µε ενδοκοιλιακή κάκωση 

Να κωδικοποιείται πρώτα η ενδοκοιλιακή κάκωση (S36-S37) 
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S31.84!  Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 1ου (I) βαθµού σε κλειστή κάκωση ή εξάρθρωση 

οσφυϊκής µοίρας  σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε πρόσθετο κωδικό 

S31.85!   Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

S31.86!   Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλίας 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

S31.87!   Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλίας 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

S31.88!   Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

S31.89!   Κάκωση µαλακών µορίων της κοιλιάς 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα 

οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης και πυέλου 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτό κάταγµα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιείται ως ακρωτηριασµός ανάλογα µε την εντόπισή τους 

S32.- Κάταγµα της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

Περιλαµβ.:  οσφυοϊερός(ή)(ό): 

• ακανθώδης απόφυση 

• εγκάρσια απόφυση 

• σπόνδυλος 

• σπονδυλικό τόξο 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S31.84-S31.89 µαζί µε τους S32, για τον προσδιορισµό 

της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Σε έναν τραυµατισµό της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης να δίνεται επιπλέον ο κωδικός S34.- 

Όταν συνυπάρχει εξάρθρηµα σε ένα κάταγµα οσφυϊκού σπονδύλου χρησιµοποιείστε τον συµπληρωµατικό 

κωδικό S33.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των αυχενικών σπονδύλων µε κάταγµα που συνυπάρχουν µε  

το εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης βαρύτητας για την 

κωδικοποίηση του κατάγµατος 

Εξαιρ.: κάταγµα του ισχίου ΜΚΑ (S72.08) 

S32.0- Κάταγµα οσφυϊκού σπονδύλου 

   S32.00 Ύψος βλάβης µη καθορισµένο 

Οσφυϊκή µοίρα σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 

S32.01 Ο1 

S32.02 Ο2 

S32.03 Ο3 

S32.04 Ο4 

S32.05    

Ο5 

S32.1 Κάταγµα ιερού οστού 

S32.2 Κάταγµα κόκκυγα 
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S32.3 Κάταγµα λαγόνιου οστού 

S32.4 Κάταγµα κοτύλης 

S32.5 Κάταγµα ηβικού οστού 

S32.7 Πολλαπλά κατάγµατα της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

S32.8- Κάταγµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής 

στήλης και της πυέλου 

S32.81 Ισχίου 

S32.82 Οσφυοϊερής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και κόκκυγα ΜΚΑ 

S32.83 Πυέλου ΜΚΑ 

S32.89 Άλλων και πολλαπλών τµηµάτων της πυέλου 

Πλευρικό συµπιεστικό κάταγµα 

Πυελικού δακτυλίου [Malgaigne] 

Κάταγµα δίκην πεταλούδας 

Άλλα σύνθετα κατάγµατα πυέλου 

Κάταγµα κατακόρυφης διάτµησης [vertical shear] 

S33.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 
Χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S31.84-S31.89 µαζί µε τους S33.0-S33.3, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Σε τραυµατισµό της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης να χρησιµοποιείται επιπλέον ο κωδικός S34.- 

Όταν συνυπάρχει κάταγµα οσφυϊκού σπονδύλου µε εξάρθρηµα χρησιµοποιήστε τον συµπληρωµατικό κωδικό 

S32.-. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθµός των αυχενικών σπονδύλων µε κάταγµα που συνυπάρχουν µε το 

εξάρθρηµα, τότε χρησιµοποιήστε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην βλάβη µεγαλύτερης βαρύτητας για την 

κωδικοποίηση του κατάγµατος 

Εξαιρ.: εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση της άρθρωσης και των συνδέσµων του ισχίου (S73.-) 

ρήξη ή παρεκτόπιση (µη τραυµατική) οσφυϊκού µεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.-) 

µαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσµους της πυέλου (O71.6) 

τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

(S39.0) 

  S33.0 Τραυµατική ρήξη οσφυϊκού µεσοσπονδύλιου δίσκου 

  S33.1- Εξάρθρηµα οσφυϊκού σπονδύλου 

  S33.10 Ύψος µη καθορισµένο 

Εξάρθρηµα της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 

S33.11 Ο1/02 

S33.12      

Ο2/Ο3 S33.13 

Ο3/Ο4 S33.14    

Ο4/Ο5 S33.15    

Ο5/Ι1 

S33.2 Εξάρθρηµα ιερολαγόνιας και ιεροκοκκυγικής άρθρωσης 

S33.3 Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της οσφυϊκής µοίρας της 

σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

S33.4 Τραυµατική ρήξη της ηβικής σύµφυσης 

S33.5- ∆ιάστρεµµα και διάταση οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης 

S33.50 ∆ιάστρεµµα και διάταση οσφυϊκής µοίρας σπονδυλικής στήλης µη καθορισµένη 

S33.51 ∆ιάστρεµµα και διάταση της οσφυοϊερής άρθρωσης και των συνδέσµων της 

S33.6 ∆ιάστρεµµα και διάταση της ιερολαγόνιας άρθρωσης 

S33.7 ∆ιάστρεµµα και διάταση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της οσφυϊκής µοίρας 
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της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 
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S34.- Τραυµατισµός των νεύρων και της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S34.0 Θλάση και οίδηµα της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού (µυϊκός κώνος) 

S34.1- Άλλος τραυµατισµός της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

 S34.10 Ολική διατοµή της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού   

 S34.11 Μερική διατοµή της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού  

 S34.18 Άλλος τραυµατισµός της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού 

S34.2 Τραυµατισµός νευρικών ριζών της οσφυϊκής και ιεράς µοίρας της σπονδυλικής στήλης 

S34.3- Τραυµατισµός της ιππουρίδας 

S34.30 Ιππουριδική συνδροµή µε ολική απώλεια κινητικότητας κάτω άκρων 

S34.31 Ιππουριδική συνδροµή µε µερική απώλεια κινητικότητας κάτω άκρων 

S34.38 Άλλα και µη καθορισµένα τραύµατα ιππουρίδας 

S34.4 Τραυµατισµός του οσφυοϊερού πλέγµατος 

S34.5 Τραυµατισµός των οσφυϊκών, ιερών και πυελικών συµπαθητικών νεύρων 

Κοιλιακό γάγγλιο ή πλέγµα 

Σπλαγχνικό νεύρο 

Υπογάστριο πλέγµα 

Μεσεντέριο πλέγµα (κάτω) (άνω) 

S34.6 Τραυµατισµός περιφερικού(ών) νεύρου(ων) της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και 

της πυέλου 

S34.7-! Ύψος λειτουργικής βλάβης τραυµατισµού οσφυοϊεράς µοίρας νωτιαίου µυελού 

Αυτή η υποκατηγορία χρησιµεύει για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης σε τραυµατισµό 

του νωτιαίου µυελού. Με τον όρο ύψος λειτουργικής βλάβης εννοούµε το χαµηλότερο λειτουργικά ακέραιο 

νευροτόµιο (π.χ.µε τον όρο"πλήρης Ο4 βλάβη νωτιαίου µυελού" εννοούµε ότι η λειτουργικότητα του 4ου και 

των ανωτέρων του οσφυϊκών νεύρων παραµένει άθικτη, ενώ δεν υπάρχει καµία λειτουργικότητα κάτω από το 

Ο4). 

Να κωδικοποιείται πρώτα το είδος του τραυµατισµού της οσφυοϊερής µοίρας του νωτιαίου µυελού. 

    S34.70!   Μη καθορισµένο 

Οσφυϊκή µοίρα νωτιαίου µυελού ΜΚΑ 

    S34.71!   Ο1   

    S34.72!   Ο2  

    S34.73!   Ο3  

    S34.74!   Ο4  

    S34.75!   Ο5  

    S34.76!   Ο6 

    S34.77!   Ι2-Ι5 

S34.8 Τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων νεύρων της κοιλίας, της οσφυοϊερής 

περιοχής και της πυέλου 

S35.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της 

οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S35.0 Τραυµατισµός της κοιλιακής αορτής 

Εξαιρ.: αορτή ΜΚΑ (S25.0) 

S35.1 Τραυµατισµός της κάτω κοίλης φλέβας 

Ηπατική φλέβα 

Εξαιρ.: κοίλη φλέβα ΜΚΑ (S25.2) 
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S35.2 Τραυµατισµός της κοιλιακής ή µεσεντέριας αρτηρίας 

Αρτηρία: 

• γαστρική 

• γαστροδωδεκαδακτυλική 

• ηπατική αρτηρία 

• σπληνική αρτηρία 

• µεσεντέρια αρτηρία (κάτω) (άνω) 

S35.3 Τραυµατισµός της πυλαίας ή σπληνικής φλέβας 

Μεσεντέρια φλέβα (κάτω) (άνω) 

S35.4 Τραυµατισµός των νεφρικών αιµοφόρων αγγείων 

Νεφρική αρτηρία ή φλέβα 

S35.5 Τραυµατισµός των λαγόνιων αιµοφόρων αγγείων 

Λαγόνια αρτηρία ή φλέβα 

S35.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής 

περιοχής και της πυέλου 

S35.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, της οσφυοϊερής 

περιοχής και της πυέλου 

Αρτηρία ή φλέβα: 

• υπογάστρια 

• ωοθηκική 

• µητρική 

S35.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κοιλίας, της 

οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S36.- Τραυµατισµός των ενδοκοιλιακών οργάνων 
Να χρησιµοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S31.83 (ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ενδοκοιλιακή 

κάκωση) µαζί µε S36 για την κωδικοποίηση µιας ανοικτής ενδοκοιλιακής κάκωσης. 

S36.0- Τραυµατισµός του σπλήνα 

   S36.00 Τραυµατισµός του σπλήνα µη καθορισµένος 

S36.01 Αιµάτωµα σπληνός 

S36.02 Ρήξη σπληνικής κάψας χωρίς διάσπαση σπληνικού παρεγχύµατος 

S36.03 Τραυµατική ρήξη σπληνός µε συµµετοχή του παρεγχύµατος 

S36.04 Μαζική διάσπαση σπληνικού παρεγχύµατος 

S36.08 Άλλος τραυµατισµός σπληνός 

S36.1- Τραυµατισµός του ήπατος ή της χοληδόχου κύστης 

S36.10 Τραυµατισµός ήπατος, µη καθορισµένος 

S36.11 Hπατικό αιµάτωµα 

S36.12 Tραυµατική ρήξη ήπατος µη καθορισµένη 

S36.13 Ήπιας βαρύτητας τραυµατική ρήξη ήπατος 

Tραυµατική ρήξη ήπατος µε συµµετοχή µόνο της κάψας ή κλινικά µη σηµαντικού µέρους του ηπατικού 

παρεγχύµατος (<1cm βάθος στο παρέγχυµα) 

   S36.14 Mέτριας βαρύτητας τραυµατική ρήξη ήπατος 

Τραυµατική ρήξη ήπατος µε συµµετοχή του ηπατικού παρεγχύµατος, αλλά χωρίς µεγάλης έκτασης διάσπαση 

ηπατικού παρεγχύµατος (βάθος <3cm, µήκος <10cm) 

   S36.15 Βαρειά τραυµατική ρήξη ήπατος 

Τραυµατική ρήξη ήπατος µε µεγάλης έκτασης διάσπαση ηπατικού παρεγχύµατος (βάθος µεγαλύτερο από 

3cm, µήκος µεγαλύτερο από 10cm) 

Πολλαπλές µέτριας βαρύτητας ρήξεις παρεγχύµατος µε ή χωρίς αιµάτωµα 

   S36.16 Άλλοι τραυµατισµοί ήπατος 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

Σελίδα 626  

 

 

S36.17 Τραυµατισµός χοληδόχου κύστεως 

S36.18 Τραυµατισµός χοληδόχου πόρου 

S36.2- Τραυµατισµός του παγκρέατος 

S36.20 Μη καθορισµένο τµήµα 

   S36.21 Κεφαλή  

   S36.22 Σώµα 

   S36.23 Ουρά 

S36.29 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα 

S36.3 Τραυµατισµός του στοµάχου 

S36.4- Τραυµατισµός του λεπτού εντέρου 

S36.40 Μη καθορισµένο τµήµα του λεπτού εντέρου 

S36.41 ∆ωδεκαδάκτυλο 

S36.49 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα του λεπτού εντέρου 

S36.5- Τραυµατισµός του κόλου 

S36.50 Παχύ έντερο, µη καθορισµένο τµήµα 

S36.51 Ανιόν κόλον 

S36.52 Εγκάρσιο κόλον 

S36.53 Κατιόν κόλον 

S36.54 Σιγµοειδές 

S36.59 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα του παχέος εντέρου 

S36.6 Τραυµατισµός του ορθού 

S36.7 Τραυµατισµός πολλαπλών ενδοκοιλιακών οργάνων 

S36.8- Τραυµατισµός άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων 

S36.81 Περιτόναιο 

S36.82 Μεσεντέριο 

S36.83 Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος 

S36.88 Άλλα ενδοκοιλιακά όργανα 

S36.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου ενδοκοιλιακού οργάνου 

S37.- Τραυµατισµός ουροποιητικών και πυελικών οργάνων 
Να χρησιµοποιούνται οι πρόσθετοι κωδικοί S31.83 (ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ενδοκοιλιακή 

κάκωση) µαζί µε S37 για την κωδικοποίηση µιας ανοικτής ενδοκοιλιακής κάκωσης. 

Εξαιρ.: περιτόναιο (S36.81) 

οπισθοπεριτοναϊκός χώρος (S36.83) 

S37.0- Τραυµατισµός του νεφρού 

   S37.00 Τραυµατισµός νεφρού µη καθορισµένος 

S37.01 Νεφρικό αιµάτωµα 

S37.02 Τραυµατική ρήξη νεφρού 

Με συµµετοχή νεφρικής κάψας και νεφρικής πυέλου 

Ρήξη νεφρικής κάψας 

   S37.03 Πλήρης ρήξη νεφρικού παρεγχύµατος 

Ρήξη νεφρού 

S37.1 Τραυµατισµός του ουρητήρα 

S37.2- Τραυµατισµός της ουροδόχου κύστης 

   S37.20 Τραυµατισµός ουροδόχου κύστης µη καθορισµένος 
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S37.21 Αιµάτωµα, θλάση, ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα ουροδόχου κύστης 

S37.22 Ρήξη της ουροδόχου κύστης 

Εξωπεριτοναϊκή 

Ενδοπεριτοναϊκή 

   S37.28 Άλλου τύπου τραυµατισµοί ουροδόχου κύστης 

S37.3- Τραυµατισµός της ουρήθρας 

S37.30 Μη καθορισµένο τµήµα 

S37.31 Υµενώδης µοίρα 

   S37.32    Σηραγγώδης 

µοίρα  

   S37.33    Προστατική µοίρα  

   S37.38    Άλλα τµήµατα 

S37.4 Τραυµατισµός της ωοθήκης 

S37.5 Τραυµατισµός της σάλπιγγας 

S37.6 Τραυµατισµός της µήτρας 

S37.7 Τραυµατισµός πολλαπλών πυελικών οργάνων 

S37.8- Τραυµατισµός άλλων πυελικών οργάνων 

Εξαιρ.: ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων έξω γεννητικών οργάνων (S31.5) 

   S37.81 Επινεφρίδια 

S37.82 Προστάτης 

S37.83 Σπερµατοδόχες κύστεις 

S37.84 Σπερµατικοί πόροι 

S37.88 Άλλα ενδοπυελικά όργανα 

S37.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου πυελικού οργάνου 

S38.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός και τραυµατικός ακρωτηριασµός τµήµατος της 

κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 
Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδροµο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική κάκωση), 

η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης. 

S38.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός των έξω γεννητικών οργάνων 

S38.1 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κοιλίας, της 

οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S38.2 Τραυµατικός ακρωτηριασµός των έξω γεννητικών οργάνων 

Χείλη (του αιδοίου) (µεγάλα) (µικρά) 

Πέος 

Όσχεο 

Όρχις 

Αιδοίο 

S38.3 Τραυµατικός ακρωτηριασµός άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κοιλίας, της 

οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Εξαιρ.: διατοµή του νωτιαίου µυελού στο επίπεδο της κοιλίας (T05.8) 

S39.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής 

περιοχής και της πυέλου 

S39.0 Τραυµατισµός µυός και τένοντα της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S39.6 Τραυµατισµός ενδοκοιλιακού(ών) οργάνου(ων) µε πυελικό(ά) όργανο(α) 
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S39.7 Άλλοι πολλαπλοί τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Τραυµατισµοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S30-S39.6 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

Εξαιρ.: τραυµατισµοί από την ενότητα S36.- σε συνδυασµό µε τραυµατισµούς από την ενότητα S37.- 

(S39.6) 

S39.8- Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

   S39.80 Κάταγµα πέους 

Τραυµατισµός του ινώδους χιτώνα του σηραγγώδους σώµατος του πέους 

   S39.88 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

S39.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

 

 

 

Τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

 

(S40-S49) 

Περιλαµβ.:  τραυµατισµοί της(του): 

• µασχάλης 

• βραχίονα 

• ώµου 

• ωµοπλατιαίας χώρας 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή του ώµου και του βραχίονα (Τ00-Τ07) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί: 

• άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (Τ10-Τ11) 

• αγκώνα (S50-S59) 

S40.- Επιπολής τραυµατισµός του ώµου και του βραχίονα 

S40.0 Θλάση του ώµου και του βραχίονα 

S40.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

S40.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

S40.81 Εκδορά 

   S40.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

S40.83 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

S40.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S40.88 Άλλος τύπος 

S40.9 Επιπολής τραυµατισµός του ώµου και του βραχίονα, µη καθορισµένος 

S41.- Ανοικτό τραύµα του ώµου και του βραχίονα 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα του ώµου και του βραχίονα ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα που σχετίζεται µε ένα κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0- 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός του ώµου και του βραχίονα (S48.-) 

S41.0 Ανοικτό τραύµα του ώµου 
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S41.1 Ανοικτό τραύµα του βραχίονα 
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S41.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του ώµου και του βραχίονα 

S41.8- Ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της ωµικής ζώνης 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί  S41.84  έως  S41.89  αφορούν  την  κατάταξη  της  κάκωσης  µαλακών  µορίων  κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S42.-) ή το εξάρθρηµα (S43.-) 

  S41.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων µη καθορισµένων τµηµάτων της ωµικής ζώνης 

Μασχάλη 

Περιοχή ωµοπλάτης 

  S41.84!    Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε πρόσθετο κωδικό. 

   S41.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

   S41.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S41.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

   S41.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

   S41.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα βραχίονα 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί ανάλογα µε τη θέση τους 

S42.- Κάταγµα του ώµου και του βραχίονα 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S41.84-S41.89 µαζί µε τους κωδικούς S42, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης των µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

S42.0- Κάταγµα της κλείδας 

   S42.00 Τµήµα µη καθορισµένο 

Κλείδα ΜΚΑ 

Κλείδα ΜΚΑ 

   S42.01 Έξω ή ακρωµιακό τριτηµόριο 

S42.02 Μέσο τριτηµόριο 

S42.03 Έσω ή στερνικό τριτηµόριο 

S42.09 Πολλαπλά τµήµατα της κλείδας 

S42.1- Κάταγµα της ωµοπλάτης 

S42.10 Μη καθορισµένο τµήµα 

Ωµοπλάτη ΜΚΑ 

Ωµοπλάτη ΜΚΑ 

   S42.11 Σώµα 

S42.12 Ακρώµιο 

Ωµοπλατιαία άκανθα 

S42.13 Κορακοειδής απόφυση 

S42.14 Ωµογλήνη, αυχένας 
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   S42.19 Πολλαπλά τµήµατα 

S42.2- Κάταγµα του εγγύς άκρου του βραχιόνιου οστού 

S42.20 Μη καθορισµένο τµήµα 

S42.21 Κεφαλή 

Εγγύς επίφυση 

Κάταγµα κεφαλής βραχιονίου 2 έως 4 τεμαχίων 

 S42.22 Χειρουργικός αυχένας 

 S42.23 Ανατοµικός αυχένας  

   S42.24 Μείζον βραχιόνιο όγκωµα 

S42.29 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα 

Έλασσον βραχιόνιο όγκωµα 

S42.3 Κάταγµα διάφυσης του βραχιόνιου οστού 

Βραχίονα ΜΚΑ 

Βραχιόνιο οστό ΜΚΑ 

Πολλαπλό κάταγµα διάφυσης 

Βραχίονα ΜΚΑ 

S42.4- Κάταγµα του άπω άκρου του βραχιόνιου οστού 

Εξαιρ.: κάταγµα του αγκώνα ΜΚΑ (S52.00) 

   S42.40 Μη καθορισµένο τµήµα 

Κάταγµα περιφερικού άκρου ΜΚΑ 

   S42.41 Υπερκονδύλιο   

   S42.42 Έξω επικόνδυλου  

   S42.43 Έσω επικόνδυλου 

   S42.44 Επικόνδυλου ή επικονδύλων, µη καθορισµένο 

Περιφερικού άκρου βραχιονίου 

   S42.45 ∆ιακονδύλιο (T- ή Υ- µορφής) 

   S42.49 Άλλα πολλαπλά τµήµατα του άπω άκρου βραχιόνιου οστού 

Τροχιλία 

S42.7 Πολλαπλά κατάγµατα της κλείδας, της ωµοπλάτης και του βραχιόνιου οστού 

S42.8 Κάταγµα άλλων τµηµάτων του ώµου και του βραχίονα 

S42.9 Κάταγµα της ωµικής ζώνης, µη καθορισµένου τµήµατος 

Κάταγµα του ώµου ΜΚΑ 

S43.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

της ωµικής ζώνης 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S41.84-S41.89 µαζί µε τους κωδικούς S43.0-S43.3, για 

τον προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης των µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

S43.0- Εξάρθρηµα (της άρθρωσης) του ώµου [γληνοβραχιόνιος άρθρωση] 

Εγγύς τµήµα του βραχιόνιου οστού 

   S43.00 Εξάρθρηµα (της άρθρωσης) του ώµου [γληνοβραχιόνιος άρθρωση], µη καθορισµένο 

S43.01 Εξάρθρηµα της άρθρωσης του ώµου, πρόσθιο εξάρθρηµα 

S43.02 Εξάρθρηµα της άρθρωσης του ώµου, οπίσθιο εξάρθρηµα 

S43.03 Εξάρθρηµα της άρθρωσης του ώµου, κάτω εξάρθρηµα 

S43.08 Εξάρθηµα άλλων τµηµάτων του ώµου 

S43.1 Εξάρθρηµα της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης 
 

S43.2 Εξάρθρηµα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
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S43.3 Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της ωµικής ζώνης 

Εξάρθρηµα  ωµοπλάτης 

Εξάρθρηµα της ωµικής ζώνης ΜΚΑ 

S43.4 ∆ιάστρεµµα και διάταση της άρθρωσης του ώµου 

Κορακοβραχιόνιος  (σύνδεσµος) 

Πέταλο στροφέων µυών 

S43.5 ∆ιάστρεµµα και διάταση της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης 

Ακρωµιοκλειδικός  σύνδεσµος 

S43.6 ∆ιάστρεµµα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 

S43.7 ∆ιάστρεµµα και διάταση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της ωµικής ζώνης 

∆ιάστρεµµα της ωµικής ζώνης ΜΚΑ 

S44.- Τραυµατισµός των νεύρων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

Εξαιρ.: τραυµατισµός του βραχιόνιου πλέγµατος (S14.3) 

S44.0 Τραυµατισµός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 

Εξαιρ.: ωλένιο νεύρο ΜΚΑ (S54.0) 

S44.1 Τραυµατισµός του µέσου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 

Εξαιρ.: µέσο νεύρο ΜΚΑ (S54.1) 

S44.2 Τραυµατισµός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 

Εξαιρ.: κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ (S54.2) 

S44.3 Τραυµατισµός του µασχαλιαίου νεύρου 

S44.4 Τραυµατισµός του µυοδερµατικού νεύρου 

S44.5 Τραυµατισµός των δερµατικών αισθητικών νεύρων στο επίπεδο του ώµου και του 

βραχίονα 

S44.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S44.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S44.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S45.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώµου και του 

βραχίονα 

Εξαιρ.: τραυµατισµός: 

• υποκλειδίου αρτηρίας (S25.1) 

• υποκλειδίου  φλέβας  (S25.3) 

S45.0 Τραυµατισµός της µασχαλιαίας αρτηρίας 

S45.1 Τραυµατισµός της βραχιόνιας αρτηρίας 

S45.2 Τραυµατισµός της µασχαλιαίας και της βραχιόνιας αρτηρίας 

S45.3 Τραυµατισµός επιπολής φλέβας στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S45.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S45.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S45.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ώµου και του 

βραχίονα 

S46.- Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

Περιλαµβ.:  διάστρεµµα και διάταση 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυός και τένοντα στον αγκώνα ή κάτω από αυτόν (S56.-) 

διάταση του αρθρικού θύλακα (συνδέσµου) (S43.-) 

S46.0 Τραυµατισµός µυών και τενόντων των στροφέων του ώµου 
 

 

S46.1 Τραυµατισµός του µυός και του τένοντα της µακράς κεφαλής του δικέφαλου µυός 
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S46.2 Τραυµατισµός του µυός και του τένοντα άλλων τµηµάτων του δικέφαλου µυός 

S46.3 Τραυµατισµός του µυός και του τένοντα του τρικεφάλου µυός 

S46.7 Τραυµατισµός πολλαπλών µυών και τενόντων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S46.8 Τραυµατισµός άλλων µυών και τενόντων στο επίπεδο του ώµου και του βραχίονα 

S46.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα στο επίπεδο του ώµου και του 

βραχίονα 

S47 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του ώµου και του βραχίονα 
Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδροµο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική κάκωση), 

η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης 

συνθλιπτικός τραυµατισµός του αγκώνα (S57.0) 

S48.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ώµου και του βραχίονα 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός: 

• του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T11.6) 

• στο επίπεδο του αγκώνα (S58.0) 

S48.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός της άρθρωσης του ώµου 

S48.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο µεταξύ ώµου και αγκώνα 

S48.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ώµου και του βραχίονα, επίπεδο µη καθορισµένο 

S49.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

S49.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

Τραυµατισµοί που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S40- S48 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S49.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του ώµου και του βραχίονα 

S49.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του ώµου και του βραχίονα 

 

Τραυµατισµοί του αγκώνα και του αντιβραχίου 

 

(S50-S59) 

 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή του αγκώνα και του αντιβραχίου (T00-T07) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί: 

• άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T10-T11) 

• καρπού και άκρας χειρός (S60-S69) 

S50.- Επιπολής τραυµατισµός του αντιβραχίου 

Εξαιρ.: επιπολής τραυµατισµός καρπού και άκρας χειρός (S60.-) 

S50.0 Θλάση του αγκώνα 

S50.1 Θλάση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του αντιβραχίου 

S50.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του αντιβραχίου 

S50.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του αντιβραχίου 

S50.81 Εκδορά 

   S50.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 
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S50.83 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

S50.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S50.88 Άλλος τύπος 

Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του αγκώνα 

S50.9 Επιπολής τραυµατισµός του αντιβραχίου, µη καθορισµένος 

Επιπολής τραυµατισµός του αγκώνα ΜΚΑ 

S51.- Ανοικτό τραύµα του αντιβραχίου 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα του αντιβραχίου ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε κάταγµα ή εξάρθηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το Τ89.0- 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός αντιβραχίου (S58.-) 

ανοικτό τραύµα καρπού και άκρας χειρός (S61.-) 

S51.0 Ανοικτό τραύµα του αγκώνα 

S51.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του αντιβραχίου 

S51.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του αντιβραχίου 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί  S51.84  έως  S51.89  αφορούν  την  κατάταξη  της  κάκωσης  µαλακών  µορίων  κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S52.-) ή το εξάρθρηµα (S53.-) 

   S51.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του αντιβραχίου 

S51.84!   Κάκωση µαλακών µορίων πρώτου (I) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε συµπληρωµατικό κωδικό 

   S51.85!   Κάκωση µαλακών µορίων δευτέρου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

   S51.86!   Κάκωση µαλακών µορίων τρίτου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S51.87!   Κάκωση µαλακών µορίων πρώτου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

   S51.88!   Κάκωση µαλακών µορίων δευτέρου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

   S51.89!   Κάκωση µαλακών µορίων τρίτου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα αντιβραχίου 

εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων τετάρτου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί ανάλογα µε τη θέση τους 

S51.9 Ανοικτό τραύµα του αντιβραχίου, τµήµα µη καθορισµένο 

S52.- Κάταγµα του αντιβραχίου 
Χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S51.84-S51.89 µαζί µε τους S52, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: κάταγµα στην περιοχή του καρπού και της άκρας χειρός (S62.-) 

S52.0- Κάταγµα του εγγύς άκρου της ωλένης 

   S52.00 Μη καθορισµένο τµήµα 

Αγκώνας ΜΚΑ 

Εγγύς τµήµα της ωλένης ΜΚΑ 
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   S52.01 Ωλέκρανο 

S52.02 Κορωνοειδής απόφυση ωλένης 

S52.09 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα 

S52.1- Κάταγµα του εγγύς άκρου της κερκίδας 

S52.10 Μη καθορισµένο τµήµα 

Εγγύς τµήµα της κερκίδας ΜΚΑ 

   S52.11 Κεφαλή 

S52.12 Αυχένας 

S52.19 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα 

S52.2- Κάταγµα της διάφυσης της ωλένης 

S52.20 Κάταγµα διάφυσης ωλένης, µη καθορισµένο τµήµα 

Ωλένη ΜΚΑ 

   S52.21 Κάταγµα του εγγύς τµήµατος της ωλένης µε εξάρθρηµα της κεφαλής της κερκίδας 

Κάταγµα Monteggia 

S52.3- Κάταγµα της διάφυσης της κερκίδας 

   S52.30 Κάταγµα της διάφυσης κερκίδας της µη καθορισµένο 

Κερκίδα ΜΚΑ 

   S52.31 Κάταγµα του άπω τµήµατος της κερκίδας µε εξάρθρηµα της κεφαλής της ωλένης 

Κάταγµα Galeazzi 

S52.4 Κάταγµα των διαφύσεων αµφότερων της ωλένης και της κερκίδας 

S52.5- Κάταγµα του άπω άκρου της κερκίδας 

   S52.50 Μη καθορισµένο τµήµα 

Άπω τµήµα ΜΚΑ 

   S52.51 Εκτατικού τύπου 

Κάταγµα Colles 

   S52.52 Καµπτικού τύπου 

Κάταγµα Barton 

Κάταγµα Smith 

   S52.59 Άλλα και πολλαπλά τµήµατα 

Ενδαρθρικό κάταγµα 

S52.6 Κάταγµα του άπω άκρου της ωλένης και της κερκίδας, συνδυαστικό 

S52.7 Πολλαπλά κατάγµατα του αντιβραχίου 

Εξαιρ.: κάταγµα ωλένης και κερκίδας, συνδυαστικό: 

• του άπω τµήµατος (S52.6) 

• των διαφύσεων (S52.4) 

S52.8 Κάταγµα άλλων τµηµάτων του αντιβραχίου 

Κεφαλή της ωλένης 

Άπω τµήµα του αντιβραχίου ΜΚΑ 

Άπω τµήµα της ωλένης 

Στυλοειδής απόφυση ωλένης 

Εγγύς τµήµα αντιβραχίου ΜΚΑ 

S52.9 Κάταγµα του αντιβραχίου, τµήµα µη καθορισµένο 

 

 

 
 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

Σελίδα 636  

 

S53.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσµων 

του αγκώνα 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S51.84-S51.89 µαζί µε τους S53.0-S53.1, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου (S56.-) 

S53.0 Εξάρθρηµα της κεφαλής της κερκίδας 

Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση 

Εξαιρ.: κάταγµα (-εξάρθρηµα) Monteggia (S52.21) 

S53.1- Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του αγκώνα 

Ωλενοβραχιόνια άρθρωση 

Εξαιρ.: κάταγµα (-εξάρθηµα) Galeazzi (S52.31) 

εξάρθρηµα της κεφαλής της κερκίδας, µονήρες (S53.0) 

   S53.10 Μη καθορισµένο τµήµα 

S53.11 Πρόσθιο 

S53.12 Οπίσθιο 

S53.13 Μέσο 

S53.14 Πλάγιο 

S53.18 Άλλο τµήµα 

S53.2 Τραυµατική ρήξη του [κερκιδικού] έξω πλάγιου συνδέσµου 

S53.3 Τραυµατική ρήξη του [ωλένιου] έσω πλάγιου συνδέσµου 

S53.4- ∆ιάστρεµµα και διάταση του αγκώνα 

S53.40 Μη καθορισµένο τµήµα 

S53.41 [κερκιδικός] έξω πλάγιος σύνδεσµος 

S53.42 [ωλένιος] έσω πλάγιος σύνδεσµος 

S53.43 Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση 

S53.44 Ωλενοβραχιόνια άρθρωση 

S53.48 Άλλο τµήµα 

S54.- Τραυµατισµός των νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Εξαιρ.: τραυµατισµός νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S64.-) 

S54.0 Τραυµατισµός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Ωλένιο νεύρο ΜΚΑ 

S54.1 Τραυµατισµός του µέσου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Μέσο νεύρο ΜΚΑ 

S54.2 Τραυµατισµός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ 

S54.3 Τραυµατισµός αισθητικών δερµατικών κλάδων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S54.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S54.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S54.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S55.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Εξαιρ.: τραυµατισµός: 

• βραχιόνιας αρτηρίας ή φλέβας (S45.1-S45.2) 

• αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S65.-) 

S55.0 Τραυµατισµός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S55.1 Τραυµατισµός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου 
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S55.2 Τραυµατισµός φλέβας στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S55.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S55.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S55.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.- Τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

Περιλαµβ.:  διάστρεµµα και διάταση 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυών και τενόντων στον καρπό ή κάτω από αυτόν (S66.-) 

διάστρεµµα και διάταση αρθρικού θύλακα (συνδέσµου) (S53.4-) 

S56.0 Τραυµατισµός των καµπτήρων µυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S56.1 Τραυµατισµός καµπτήρων µυών και τενόντων ενός ή περισσότερων δακτύλων στο 

επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.2 Τραυµατισµός άλλου καµπτήρα µυός και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.3 Τραυµατισµός των εκτεινόντων ή απαγωγών µυών και τενόντων του αντίχειρα στο 

επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.4 Τραυµατισµός εκτεινόντων µυών και τενόντων ενός ή περισσότερων δακτύλων στο 

επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.5 Τραυµατισµός άλλων εκτεινόντων µυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.7 Τραυµατισµός πολλαπλών µυών και τενόντων στο επίπεδο του αντιβραχίου 

S56.8 Τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων µυών και τενόντων στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 

S57.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός του αντιβραχίου 
Κωδικοποιήστε ενδεχοµένως το σύνδροµο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν  είναι  γνωστό  το  είδος  της  κάκωσης  (π.χ.  εκχύµωση,  κάταγµα,  εξάρθρηµα,  εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης. 

συνθλιπτικός τραυµατισµός του καρπού και της άκρας χειρός (S67.-) 

S57.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του αγκώνα 

S57.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων τµηµάτων του αντιβραχίου 

S57.9 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του αντιβραχίου, τµήµα µη καθορισµένο 

S58.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός στον αγκώνα 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός καρπού και άκρας χειρός (S68.-) 

S58.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο του αγκώνα 

S58.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο µεταξύ αγκώνα και καρπού 

S58.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του αντιβραχίου, επίπεδο µη καθορισµένο 

S59.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του αντιβραχίου 

Εξαιρ.: άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός (S69.-) 

S59.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του αντιβραχίου 

Τραυµατισµοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S50-S58 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S59.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του αντιβραχίου 

S59.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του αντιβραχίου 
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Τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χείρας 

 

(S60-S69) 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή του καρπού και της άκρας χειρός (T00-T07) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί του άνω άκρου, µη καθορισµένο επίπεδο (T10-T11) 

S60.- Επιπολής τραυµατισµός του καρπού και της άκρας χειρός 

S60.0 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη των ονύχων 

Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων ΜΚΑ 

Εξαιρ.: θλάση µε συµµετοχή των ονύχων ή της µήτρας του νυχιού (S60.1) 

S60.1 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) µε βλάβη των ονύχων 

S60.2 Θλάση άλλων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

S60.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός 

S60.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός 

S60.81 Εκδορά 

   S60.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

S60.83 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

S60.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S60.88 Άλλος τύπος 

S60.9 Επιπολής τραυµατισµός του καρπού και της άκρας χειρός, µη καθορισµένος 

S61.- Ανοικτό τραύµα του καρπού και της άκρας χειρός 

Περιλαµβ.: ανοικτό τραύµα του καρπού και της άκρας χειρός ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα που σχετίζεται µε ένα κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός καρπού και άκρας χειρός (S68.-) 

S61.0 Ανοικτό τραύµα ενός ή περισσότερων δακτύλων χωρίς βλάβη του όνυχα 

Ανοικτό τραύµα ενός ή περισσότερων δακτύλων ΜΚΑ 

Ανοικτό τραύµα αντίχειρα 

Εξαιρ.: ανοικτό τραύµα µε συµµετοχή του όνυχα ή της µήτρας του (S61.1) 

S61.1 Ανοικτό τραύµα του(ων) δακτύλου(ων) µε βλάβη του όνυχα 

S61.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του καρπού και της άκρας χειρός 

S61.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί S61.84 έως S61.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S62.-) ή το εξάρθρηµα (S63.-). 

   S61.80 Mη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

Παλαµιαία επιφάνεια 
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S61.84!   Kάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού 

και της άκρας χειρός 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε πρόσθετο κωδικό 

S61.85!   Kάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και 

της άκρας χειρός 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

S61.86!   Kάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού 

και της άκρας χειρός 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

S61.87!   Kάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού 

και της άκρας χειρός 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

S61.88!   Kάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού και 

της άκρας χειρός 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

S61.89!   Kάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του καρπού 

και της άκρας χειρός 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί ανάλογα µε τη θέση τους 

S61.9 Ανοικτό τραύµα του καρπού και της άκρας χειρός, τµήµα µη καθορισµένο 

S62.- Κάταγµα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S61.84-S61.89 µαζί µε τους S62, για τον προσδιορισµό 

της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: κάταγµα του άπω τµήµατος της κερκίδας και της ωλένης (S52.-) 

S62.0 Κάταγµα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χειρός 

Σκαφοειδές οστό 

S62.1- Κάταγµα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού 

   S62.10 Οστό του καρπού µη καθορισµένο 

S62.11 Μηνοειδές οστό 

S62.12 Πυραµοειδές οστό 

S62.13 Πισοειδές οστό 

S62.14 Μείζον πολύγωνο οστό 

S62.15 Έλασσον πολύγωνο οστό 

S62.16 Κεφαλωτό οστό 

S62.17 Αγκιστρωτό οστό 

S62.19 Κάταγµα άλλων ή πολλαπλών οστών του καρπού 

S62.2- Κάταγµα πρώτου µετακάρπιου οστού 

S62.20 Μη καθορισµένο τµήµα 

S62.21 Βάση 

Κάταγµα Bennett    

   S62.22 ∆ιάφυση 
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S62.23 Αυχένας 

S62.24 Κεφαλή 

S62.3- Κάταγµα άλλου µετακάρπιου οστού 

S62.30 Μη καθορισµένο τµήµα 

S62.31 Βάση 

S62.32 ∆ιάφυση 

S62.33 Αυχένας 

S62.34 Κεφαλή 

S62.4 Πολλαπλά κατάγµατα των µετακάρπιων οστών 

S62.5- Κάταγµα του αντίχειρα 

S62.50 Μη καθορισµένο τµήµα 

S62.51 Εγγύς φάλαγγα 

   S62.52 Άπω φάλαγγα 

S62.6- Κάταγµα άλλου δάκτυλου 

S62.60 Μη καθορισµένο τµήµα 

S62.61 Εγγύς φάλαγγα 

   S62.62 Μέση φάλαγγα 

S62.63 Άπω φάλαγγα 

S62.7 Πολλαπλά κατάγµατα των δακτύλων 

S62.8 Κάταγµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

S63.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση αρθρώσεων και συνδέσµων στο 

επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S61.84-S61.89 µαζί µε τους S63.0-S63.3, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός (S66.-) 

S63.0- Εξάρθρηµα του καρπού 

S63.00 Μη καθορισµένο τµήµα 

S63.01 Κερκιδωλενική άρθρωση 

S63.02 Κερκιδοκαρπική άρθρωση 

S63.03 Μέση καρπική άρθρωση 

S63.04 Καρποµετακάρπια άρθρωση 

S63.08 Άλλο τµήµα 

S63.1- Εξάρθρηµα ενός δακτύλου 

S63.10 Μη καθορισµένο τµήµα 

S63.11 Μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση 

S63.12 Μεσοφαλαγγική άρθρωση 

S63.2 Πολλαπλά εξαρθρήµατα των δακτύλων 

S63.3 Τραυµατική ρήξη συνδέσµου του καρπού και της πηχεοκαρπικής 

Πλάγιος σύνδεσµος του καρπού (κερκιδικός) (ωλένιος) 

Κερκιδοκαρπικός σύνδεσµος (ραχιαίος) (παλαµιαίος) 

Παλαµιαίος ωλενοκαρπικός σύνδεσµος 
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S63.4 Τραυµατική ρήξη συνδέσµων των δακτύλων στη µετακαρπιοφαλαγγική και 

µεσοφαλαγγική άρθρωση 

Πλάγιος 

Παλαµιαίος 

Παλαµιαίο πέταλο 

S63.5- ∆ιάστρεµµα και διάταση του καρπού 

   S63.50 Mη καθορισµένο τµήµα 

S63.51 Άρθρωση του καρπού 

S63.52 Κερκιδοκαρπική (άρθρωση) (σύνδεσµος) 

S63.53 Καρποµετακάρπιες διαρθρώσεις 

S63.58 Άλλα τµήµατα 

S63.6- ∆ιάστρεµµα και διάταση ενός ή περισσότερων δακτύλων 

S63.60 Μη καθορισµένο τµήµα 

S63.61 Μετακαρπιοφαλαγγική (άρθρωση) 

S63.62 Μεσοφαλαγγική (άρθρωση) 

S63.68 Άλλα τµήµατα 

S63.7 ∆ιάστρεµµα και διάταση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της άκρας χειρός 

S64.- Τραυµατισµός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.0 Τραυµατισµός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.1 Τραυµατισµός του µέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.2 Τραυµατισµός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.3 Τραυµατισµός δακτυλικών νεύρων του αντίχειρα 

S64.4 Τραυµατισµός δακτυλικών νεύρων άλλου δακτύλου 

S64.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S64.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S65.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της 

άκρας χειρός 

S65.0 Τραυµατισµός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S65.1 Τραυµατισµός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S65.2 Τραυµατισµός του επιπολής παλαµιαίου τόξου 

S65.3 Τραυµατισµός του εν τω βάθει παλαµιαίου τόξου 

S65.4 Τραυµατισµός ενός ή περισσότερων αιµοφόρων αγγείων του αντίχειρα 

S65.5 Τραυµατισµός ενός ή περισσότερων αιµοφόρων αγγείων άλλων δακτύλων 

S65.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χειρός 

S65.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S65.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο του καρπού και της 

άκρας χειρός 

S66.- Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χειρός 

Περιλαµβ.:  διάστρεµµα και διάταση 

S66.0 Τραυµατισµός των µακρών καµπτήρων µυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο 

του καρπού και της άκρας χειρός 
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S66.1 Τραυµατισµός των καµπτήρων µυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.2 Τραυµατισµός των εκτεινόντων µυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.3 Τραυµατισµός των εκτεινόντων µυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.4 Τραυµατισµός των βραχέων µυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού 

και της άκρας χειρός 

S66.5 Τραυµατισµός των βραχέων µυών και τενόντων άλλων δακτύλων στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χειρός 

S66.6 Τραυµατισµός πολλαπλών καµπτήρων µυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και 

της άκρας χειρός 

S66.7 Τραυµατισµός πολλαπλών εκτεινόντων µυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και 

της άκρας χειρός 

S66.8 Τραυµατισµός άλλων µυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

S66.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός ή τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χειρός 

S67.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός του καρπού και της άκρας χειρός 
Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδροµο σύνθλιψης [crush syndrome] (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν  είναι  γνωστό  το  είδος  της  κάκωσης  (π.χ.  εκχύµωση,  κάταγµα,  εξάρθρηµα,  εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης. 

S67.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του αντίχειρα και ενός ή περισσότερων άλλων δακτύλων 

S67.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του καρπού και της 

άκρας χειρός 

S68.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός του καρπού και της άκρας χειρός 

S68.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του αντίχειρα (πλήρης) (µερικός) 

S68.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός άλλου µεµονωµένου δακτύλου (πλήρης) (µερικός) 

S68.2 Τραυµατικός ακρωτηριασµός δύο ή περισσότερων δακτύλων (πλήρης) (µερικός) 

S68.3 Συνδυασµός τραυµατικού ακρωτηριασµού (τµηµάτων) ενός ή περισσότερων δακτύλων 

και άλλων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

S68.4 Τραυµατικός ακρωτηριασµός της άκρας χειρός στο επίπεδο του καρπού 

S68.8 Τραυµατικός ακρωτηριασµός άλλων τµηµάτων του καρπού και της άκρας χειρός 

S68.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του καρπού και της άκρας χειρός, επίπεδο µη καθορισµένο 

S69.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός 

S69.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός 

Τραυµατισµοί που κωδικοποιούνται σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S60-S68 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S69.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του καρπού και της άκρας χειρός 

S69.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του καρπού και της άκρας χειρός 
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Τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

 

(S70-S79) 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή του ισχίου και του µηρού (T00-T07) 

κρυοπαγήµατα (Τ33-Τ35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (Τ63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (Τ20-Τ32) 

τραυµατισµοί του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T12-T13) 

S70.- Επιπολής τραυµατισµός του ισχίου και του µηρού 

S70.0 Θλάση του ισχίου 

S70.1 Θλάση του µηρού 

S70.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

S70.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

S70.81 Εκδορά 

   S70.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

S70.83 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

S70.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S70.88 Άλλος τύπος 

S70.9 Επιπολής τραυµατισµός του ισχίου και του µηρού, µη καθορισµένος 

S71.- Ανοικτό τραύµα του ισχίου και του µηρού 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα του ισχίου και του µηρού ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε ένα κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός ισχίου και µηρού (S78.-) 

S71.0 Ανοικτό τραύµα του ισχίου 

S71.1 Ανοικτό τραύµα του µηρού 

S71.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα του ισχίου και του µηρού 

S71.8- Ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της πυελικής ζώνης 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί S71.84 έως S71.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S72.-) ή το εξάρθρηµα (S73.-) 

   S71.80 Ανοικτό τραύµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της πυελικής ζώνης 

S71.84!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (ελαφρά 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

λαµβάνουν συµπληρωµατικό  κωδικό. 

S71.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 
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S71.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού, σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

S71.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού, σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένου βαθµού 

S71.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού, σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

S71.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του ισχίου 

και του µηρού 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί ανάλογα µε τη θέση τους 

S72.- Κάταγµα του µηριαίου οστού 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S71.84-S71.89 µαζί µε τους κωδικούς S72, για να 

αποδώσετε την βαρύτητα της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

S72.0- Κάταγµα του αυχένα του µηριαίου οστού 

   S72.00 Μη καθορισµένο τµήµα 

S72.01 Ενδοθυλακικό 

S72.02 (Εγγύς) επίφυσης, επιφυσιόλυση 

S72.03 Υποκεφαλικό 

S72.04 Μεσοαυχενικό 

∆ιαυχενικό ΜΚΑ 

   S72.05 Βασεοαυχενικό 

Τµήµα αυχένα, υποτροχαντήριο 

   S72.08 Άλλα τµήµατα 

Κεφαλή µηριαίου ΜΚΑ 

Κάταγµα ισχίου ΜΚΑ 

S72.1- Περιτροχαντήριο κάταγµα 

   S72.10 Τροχαντήρα, µη καθορισµένο 

∆ιατροχαντήριο 

Μείζονα τροχαντήρα 

Ελάσσονα τροχαντήρα 

   S72.11 Μεσοτροχαντήριο 

S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγµα 

S72.3 Κάταγµα της διάφυσης του µηριαίου οστού 

S72.4- Κάταγµα του άπω άκρου του µηριαίου οστού 

S72.40 Μη καθορισµένο 

S72.41 Κονδύλου (έσω) (έξω) 

S72.42 Επίφυσης, επιφυσιολίσθηση 

S72.43 Υπερκονδύλιο 

S72.44 ∆ιακονδύλιο 

S72.7 Πολλαπλά κατάγµατα του µηριαίου οστού 
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S72.8 Κατάγµατα άλλων τµηµάτων του µηριαίου οστού 

S72.9 Κάταγµα του µηριαίου οστού, τµήµα µη καθορισµένο 

S73.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση της άρθρωσης και των συνδέσµων του 

ισχίου 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S71.84-S71.89 µαζί µε τους κωδικούς S73.0, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. Αυτή η οδηγία δεν 

ισχύει για κατάγµατα στα οποία συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σε αυτήν την περίπτωση 

χρησιµοποιήστε τον κωδικό S01.83. 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυών και τενόντων 

S73.0- Εξάρθρηµα του ισχίου 

S73.00 Μη καθορισµένο 

S73.01 Οπίσθιο 

   S73.02 Πρόσθιο 

S73.08 Άλλο 

S73.1- ∆ιάστρεµµα και διάταση του ισχίου 

S73.10 Μη καθορισµένο τµήµα 

S73.11 Λαγονοµηριαίας ζώνης 

S73.12 Ισχιοθυλακικής ζώνης 

S73.18 Άλλα τµήµατα 

S74.- Τραυµατισµός νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.0 Τραυµατισµός του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.1 Τραυµατισµός του µηριαίου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.2 Τραυµατισµός του αισθητικού δερµατικού κλάδου στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S74.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S75.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του 

µηρού 

Εξαιρ.: ιγνυακή αρτηρία (S85.0) 

S75.0 Τραυµατισµός της µηριαίας αρτηρίας 

S75.1 Τραυµατισµός της µηριαίας φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S75.2 Τραυµατισµός της µείζονας σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µείζονος σαφηνούς ΜΚΑ (S85.3) 

S75.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S75.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

S75.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο του ισχίου και του 

µηρού 

S76.- Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο του ισχίου και του µηρού 

Περιλαµβ.:  διάστρεµµα και διάταση 

S76.0 Τραυµατισµός µυός και τένοντα του ισχίου 

S76.1 Τραυµατισµός του τετρακέφαλου µυ και τένοντα 

Επιγονατιδικός σύνδεσµος 

S76.2 Τραυµατισµός των προσαγωγών µυών και τενόντων του µηρού 

S76.3 Τραυµατισµός των µυών και τενόντων της οπίσθιας µυϊκής οµάδας στο επίπεδο του 

µηρού 
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S76.4 Τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων µυών και τενόντων στο επίπεδο του 

µηρού S76.7 Τραυµατισµός πολλαπλών µυών και τενόντων στο επίπεδο του ισχίου και 

του µηρού S77.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός του ισχίου και του µηρού 

Κωδικοποιήστε εάν απαιτείται το σύνδροµο σύνθλιψης [crush syndrom] (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης 

S77.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του ισχίου 

S77.1 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του µηρού 

S77.2 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του ισχίου µε τον µηρό 

S78.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ισχίου και του µηρού 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T13.6) 

S78.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στην άρθρωση του ισχίου 

S78.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός σε επίπεδο µεταξύ ισχίου και γόνατος 

S78.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ισχίου και του µηρού, επίπεδο µη καθορισµένο 

S79.- Άλλοι και καθορισµένοι τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

S79.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

Τραυµατισµοί που ταξινοµούνται σε περισσότερες από µία κατηγορίες από τα S70-S78 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S79.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του ισχίου και του µηρού 

S79.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του ισχίου και του µηρού 

 

Τραυµατισµοί του γόνατος και της κνήµης 

 

(S80-S89) 

Περιλαµβ.: κάταγµα της ποδοκνηµικής και του σφυρού 

γόνατο 

κνήµη 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή του γόνατος και της κνήµης (T00-T07) 

κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (T63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

τραυµατισµοί: 

• κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T12-T13) 

• σφυρών και άκρου ποδός, εκτός των καταγµάτων της ποδοκνηµικής και των σφυρών (S90-S99) 

S80.- Επιπολής τραυµατισµός της κνήµης 

Εξαιρ.: επιπολής τραυµατισµός της περιοχής των σφυρών και του άκρου ποδός (S90.-) 

S80.0 Θλάση του γόνατος 

S80.1 Θλάση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κνήµης 

S80.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί της κνήµης 

S80.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί της κνήµης 

S80.81 Εκδορά 

   S80.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

S80.83 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 
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S80.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S80.88 Άλλος τύπος 

S80.9 Επιπολής τραυµατισµός της κνήµης, µη καθορισµένος 

S81.- Ανοικτό τραύµα της κνήµης 

Περιλαµβ.:  ανοικτό τραύµα της κνήµης MKA 

ανοικτό τραύµα που σχετίζεται µε κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

Εξαιρ.: ανοικτό τραύµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός (S91.-) 

τραυµατικός ακρωτηριασµός κνήµης (S88.-) 

S81.0 Ανοικτό τραύµα του γόνατος 

S81.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα της κνήµης 

S81.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της κνήµης 
Σηµειώσεις: Οι κωδικοί S81.84 έως S81.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά  

   Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S82.-) ή το εξάρθρηµα (S83.-) 

   S81.80 Μη καθορισµένο ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της κνήµης 

S81.84!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

Επιφανειακή εκδορά, µικρής έως µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού 

(ελαφρά κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

λαµβάνουν πρόσθετο κωδικό. 

   S81.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, περιορισµένη δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

   S81.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα της 

κνήµης 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, δερµατικός µωλωπισµός ή µυϊκή καταστροφή, αποκόλληση υποδόριου 

ιστού, εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S81.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, βακτηριακή επιµόλυνση µη κλινικά σηµαντική, µικρής έως µέτριας 

βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένης βαρύτητας 

   S81.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού µε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της κνήµης 

Περιορισµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριου βαθµού επιµόλυνση 

   S81.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα της 

κνήµης 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά συνοδευόµενη από τραυµατισµό αγγείων και νεύρων, 

σηµαντικού βαθµού επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Ανοικτά κατάγµατα µε κάκωση µαλακών µορίων 4ου βαθµού (ΙV) (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµοί ανάλογα µε τη θέση τους 

S81.9 Ανοικτό τραύµα της κνήµης, τµήµα µη καθορισµένο 

S82.- Κάταγµα της κνήµης, συµπεριλαµβανοµένης της ποδοκνηµικής 

Περιλαµβ.:  σφυρά 

Χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S81.84-S81.89 µαζί µε τους S82, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: κάταγµα άκρου ποδός, εξαιρούµενης της ποδοκνηµικής (S92.-) 

S82.0 Κάταγµα της επιγονατίδας 

Επιγονατίδα 
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S82.1- Κάταγµα του εγγύς άκρου του οστού της κνήµης 

Έσω και έξω κνηµιαίος κόνδυλος 

Εγγύς τµήµα της κνήµης 

Άνω επίφυση κνήµης 

Κνηµιαίο πλατώ 

Κνηµιαίο όγκωµα 

    S82.11 Με κάταγµα της περόνης (οποιοδήποτε τµήµα)  

    S82.18 Άλλο 

Εγγύς τµήµα του οστού της κνήµης 

Εγγύς τµήµα της κνήµης ΜΚΑ 

S82.2- Κάταγµα της διάφυσης του οστού της κνήµης 

S82.21 Με κάταγµα της περόνης (οποιοδήποτε τµήµα) 

S82.28 Άλλο 

Κνήµη ΜΚΑ 

∆ιάφυση οστού κνήµης 

∆ιάφυση κνήµης ΜΚΑ 

S82.3- Κάταγµα του άπω άκρου του οστού της κνήµης 

Εξαιρ.: έσω σφυρό (S82.5) 

   S82.31 Με κάταγµα της περόνης (οποιοδήποτε τµήµα)   

   S82.38 Άλλο 

Άπω τµήµα του οστού της κνήµης 

Άπω τµήµα της κνήµης ΜΚΑ 

S82.4- Κάταγµα του οστού της περόνης 

Εξαιρ.: έξω σφυρό (S82.6) 

άπω τµήµα της περόνης (S82.6) 

κάταγµα κνήµης µε κάταγµα περόνης, οποιοδήποτε τµήµα (S82.11, S82.21, S82.31) 

   S82.40 Μη καθορισµένο τµήµα 

S82.41 Εγγύς άκρο 

Αυχένας 

∆ιάφυση 

   S82.42 ∆ιάφυση 

Περόνη ΜΚΑ 

   S82.49 Πολλαπλό 

S82.5 Κάταγµα του έσω σφυρού 

Κνήµη, µε συµµετοχή: 

• σφυρού 

• ποδοκνηµικής 

S82.6 Κάταγµα του έξω σφυρού 

Περόνη, µε συµµετοχή: 

• σφυρού 

• ποδοκνηµικής 

S82.7 Πολλαπλά κατάγµατα της κνήµης 

Εξαιρ.: κατάγµατα αµφότερων των οστών της κνήµης και περόνης: 

• άπω τµήµατος (S82.31) 

• εγγύς τµήµατος (S82.11) 

• διαφύσεων (S82.21) 

S82.8- Κατάγµατα άλλων τµηµάτων της κνήµης 
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   S82.81 Αµφισφύριο 

S82.82 Τρισφύριο 

S82.88 Κατάγµατα άλλων τµηµάτων της κνήµης 

Σφυρό ΜΚΑ 

Σφυρό ΜΚΑ 

S82.9 Κάταγµα της κνήµης, τµήµα µη καθορισµένο 

S83.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση των αρθρώσεων και συνδέσµων του 

γόνατος 
Χρησιµοποιήστε ένα πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S81.84-S81.89 µαζί µε τους S83.0-S83.3, για τον 

προσδιορισµό της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.-) 

εξάρθρηµα του γόνατος: 

• παλαιό (M24.3-) 

• παθολογικό (M24.3-) 

• υποτροπιάζον (M24.4-) 

βλάβη επιγονατίδας (M22.0-M22.3) 

διάστρεµµα και διάταση µυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήµης (S86.-) 

S83.0 Εξάρθρηµα της επιγονατίδας 

S83.1- Εξάρθρηµα του γόνατος 

Κνηµοπερονιαία άρθρωση 

   S83.10 Μη καθορισµένο 

S83.11 Πρόσθιο εξάρθρηµα του εγγύς άκρου της κνήµης 

Οπίσθιο εξάρθρηµα του άπω τµήµατος του µηριαίου οστού 

S83.12 Οπίσθιο εξάρθρηµα του εγγύς άκρου της κνήµης 

S83.13 Έσω εξάρθρηµα του εγγύς άκρου της κνήµης 

S83.14 Έξω εξάρθρηµα του εγγύς άκρου της κνήµης 

S83.18 Άλλο 

S83.2 Ρήξη µηνίσκου, πρόσφατη 

Ρήξη δίκην λαβής κάδου: 

• έξω µηνίσκου 

• έσω µηνίσκου 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: παλαιά ρήξη δίκην λαβής κάδου (M23.2-) 

S83.3 Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, οξεία 

S83.4- ∆ιάστρεµµα και διάταση της άρθρωσης του γόνατος µε συµµετοχή του (περονιαίου) 

(κνηµιαίου) πλάγιου συνδέσµου 

   S83.40 Μη καθορισµένος πλάγιος σύνδεσµος 

Ρήξη πλάγιου συνδέσµου ΜΚΑ 

   S83.41    Παραµόρφωση του περονιαίου [έξω πλάγιου] 

συνδέσµου     

   S83.42    Παραµόρφωση του κνηµιαίου [έσω πλάγιου] συνδέσµου  

   S83.43    Ρήξη του περονιαίου [έξω πλάγιου] συνδέσµου 

Μερική ή πλήρης ρήξη 

   S83.44 Ρήξη του κνηµιαίου [έσω πλάγιου] συνδέσµου 

Μερική ή πλήρης ρήξη 

S83.5- ∆ιάστρεµµα και διάταση της άρθρωσης του γόνατος µε συµµετοχή του (πρόσθιου) 
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   S83.50 Μη καθορισµένος χιαστός σύνδεσµος 

Χιαστός σύνδεσµος ΜΚΑ 

   S83.51    Παραµόρφωση του πρόσθιου χιαστού 

συνδέσµου  

   S83.52    Παραµόρφωση του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου  

   S83.53    Ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσµου 

Μερική ή πλήρης ρήξη 

   S83.54 Ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσµου 

Μερική ή πλήρης ρήξη 

S83.6 ∆ιάστρεµµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του γόνατος 

Κνηµοπερονιαία (άρθρωση) (σύνδεσµος), εγγύς 

Εξαιρ.: διάστρεµµα επιγονατιδικού συνδέσµου (S76.1) 

S83.7 Τραυµατισµός σε πολλαπλές δοµές του γόνατος 

Τραυµατισµός (έσω) (έξω) µηνίσκου σε συνδυασµό µε (πλάγιους) (χιαστούς) συνδέσµους 

S84.- Τραυµατισµός των νεύρων στο επίπεδο της κνήµης 

Εξαιρ.: τραυµατισµός νεύρων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S94.-) 

S84.0 Τραυµατισµός του κνηµιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήµης 

S84.1 Τραυµατισµός του περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήµης 

S84.2 Τραυµατισµός αισθητικού δερµατικού κλάδου στο επίπεδο της κνήµης 

S84.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο της κνήµης 

S84.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο της κνήµης 

S84.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο της κνήµης 

S85.- Τραυµατισµός των αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήµης 

Εξαιρ.: τραυµατισµός αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S95.-) 

S85.0 Τραυµατισµός της ιγνυακής αρτηρίας 

S85.1 Τραυµατισµός της (πρόσθιας) (οπίσθιας) κνηµιαίας αρτηρίας 

S85.2 Τραυµατισµός της περονιαίας αρτηρίας 

S85.3 Τραυµατισµός της µείζονος σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήµης 

Μείζων σαφηνής φλέβα ΜΚΑ 

S85.4 Τραυµατισµός της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας στο επίπεδο της κνήµης 

S85.5 Τραυµατισµός της ιγνυακής φλέβας 

S85.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήµης 

S85.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κνήµης 

S85.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κνήµης 

S86.- Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήµης 

Περιλαµβ.:  διαστρέµµατα και διατάσεις 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µυών και συνδέσµων στο επίπεδο των σφυρών ή κάτω από αυτό (S96.-) 

τραυµατισµός του επιγονατιδικού συνδέσµου (S76.1) 

διάστρεµµα και διάταση του αρθρικού θύλακα (συνδέσµου) (S83.-) 

S86.0 Τραυµατισµός του αχίλλειου τένοντα 

S86.1 Τραυµατισµός άλλων µυών και τενόντων της οµάδας των οπίσθιων µυών στο επίπεδο 

της κνήµης 

S86.2 Τραυµατισµός µυών και τενόντων της οµάδας των προσθίων µυών στο επίπεδο της 

κνήµης 
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S86.3 Τραυµατισµός µυών και τενόντων της οµάδας των περονιαίων µυών στο επίπεδο 

της κνήµης 

S86.7 Τραυµατισµός πολλαπλών µυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήµης 

S86.8 Τραυµατισµός άλλων µυών και τενόντων στο επίπεδο της κνήµης 

S86.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα στο επίπεδο της κνήµης 

S87.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός της κνήµης 
Κωδικοποιήστε ενδεχοµένως το σύνδροµο σύνθλιψης (crush syndrome) (T79.5) 

Εξαιρ.: όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική κάκωση), 

η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης. 

συνθλιπτικός τραυµατισµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός (S97.-) 

S87.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός του γόνατος 

S87.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων της κνήµης 

S88.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός της κνήµης 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός: 

• κάτω άκρο, επίπεδο µη καθορισµένο (T13.6) 

• ποδοκνηµική και άκρος πους (S98.-) 

S88.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο του γόνατος 

S88.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός στο επίπεδο µεταξύ γόνατος και ποδοκνηµικής 

S88.9 Τραυµατικός ακρωτηριασµός της κνήµης, επίπεδο µη καθορισµένο 

S89.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της κνήµης 

Εξαιρ.: άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της περιοχής των σφυρών και του άκρου ποδός (S99.-) 

S89.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί της κνήµης 

Τραυµατισµοί που ταξινοµούνται σε περισσότερες από µία κατηγορίες από τα S80-S88 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S89.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί της κνήµης 

S89.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός της κνήµης 

 

Τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου πόδα 

 

(S90-S99) 

 

Εξαιρ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός (T00-T07) 

κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

κάταγµα της ποδοκνηµικής και του σφυρού (S82.-) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (T63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

τραυµατισµοί της κνήµης, επίπεδο µη καθορισµένο (T12-T13) 

S90.- Επιπολής τραυµατισµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S90.0 Θλάση της ποδοκνηµικής 

S90.1 Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός χωρίς βλάβη στον όνυχα 

Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός ΜΚΑ 

S90.2 Θλάση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός µε βλάβη στον όνυχα 

S90.3 Θλάση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του άκρου ποδός 

S90.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S90.8- Άλλοι επιπολής τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός  
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S90.81 Εκδορά 

S90.82 Ποµφόλυγα (µη θερµική) 

S90.83 ∆ήγµα ή τσίµπηµα εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

S90.84 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

S90.88 Άλλος τύπος 

S90.9 Επιπολής τραυµατισµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, µη καθορισµένος 

S91.- Ανοικτό τραύµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Περιλαµβ.: ανοικτό τραύµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός ΜΚΑ 

ανοικτό τραύµα σε συνδυασµό µε κάταγµα ή εξάρθρηµα 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από το T89.0- για την καταγραφή επιπλοκών, όπως ξένα σώµατα, 

λοίµωξη ή καθυστερηµένη επούλωση και θεραπεία. 

Εξαιρ.: τραυµατικός ακρωτηριασµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός (S98.-) 

S91.0 Ανοικτό τραύµα της ποδοκνηµικής 

S91.1 Ανοικτό τραύµα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός χωρίς βλάβη στον 

όνυχα 

Ανοικτό τραύµα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός ΜΚΑ 

S91.2 Ανοικτό τραύµα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός µε βλάβη στον όνυχα 

S91.3 Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων του άκρου ποδός 

Πτέρνα 

Ανοικτό τραύµα του άκρου ποδός ΜΚΑ 

S91.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S91.8- Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Σηµειώσεις: Οι  κωδικοί S91.84 έως S91.89 αφορούν την κατάταξη της κάκωσης µαλακών µορίων κατά 

Tscherne & Oestern. Να κωδικοποιείται πρώτα το κάταγµα (S92.-) ή το εξάρθρηµα (S93.-) 

   S91.80 Ανοικτό τραύµα άλλων τµηµάτων της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S91.84!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Επιφανειακό τραύµα, απλό ή µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Σηµειώσεις: Κλειστά κατάγµατα ή εξαρθρήµατα µε κακώσεις µαλακών µορίων µηδέν (0) βαθµού (µικρή 

κάκωση µαλακών µορίων, απλός τύπος κατάγµατος) ή µη καθορισµένου βαθµού δεν 

κωδικοποιούνται µε συµπληρωµατικό κωδικό 

   S91.85!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Βαθύ επιµολυσµένο τραύµα, τοπική δερµατική και µυϊκή θλάση, όλοι οι τύποι κατάγµατος 

   S91.86!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε κλειστό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Εκτεταµένη δερµατική θλάση, µώλωπες δέρµατος ή καταστροφή µυών, αποκόλληση υποδόριου ιστού, 

εγκατεστηµένο σύνδροµο διαµερίσµατος 

   S91.87!   Κάκωση µαλακών µορίων 1ου (Ι) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Χωρίς ή µε µικρού βαθµού θλάση, µη σηµαντική βακτηριακή επιµόλυνση, απλό ή µέτριας βαρύτητας κάταγµα 

Ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα µη καθορισµένου βαθµού 

   S91.88!   Κάκωση µαλακών µορίων 2ου (ΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Περιγεγραµµένη θλάση δέρµατος και µαλακών µορίων, µέτριας βαρύτητας επιµόλυνση 

   S91.89!   Κάκωση µαλακών µορίων 3ου (ΙΙΙ) βαθµού σε ανοικτό κάταγµα ή εξάρθρηµα του άκρου 

ποδός 

Εκτεταµένη καταστροφή µαλακών µορίων, συχνά επιπρόσθετοι τραυµατισµοί αγγείων και νεύρων, σοβαρή 
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επιµόλυνση τραύµατος 

Σηµειώσεις: Τα ανοικτά κατάγµατα µε τραυµατισµό µαλακών µορίων 4ου (ΙV) βαθµού (µερικός και ολικός 

ακρωτηριασµός) κωδικοποιούνται ως ακρωτηριασµός ανάλογα µε την εντόπισή τους. 
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S92.- Κάταγµα του άκρου ποδός, εκτός της ποδοκνηµικής 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την ενότητα S91.84-S91.89 µαζί µε τους S92, για τον προσδιορισµό 

της βαρύτητας της κάκωσης µαλακών µορίων που συνοδεύει το κάταγµα. 

Εξαιρ.: ποδοκνηµική (S82.-) 

σφυρό (S82.-) 

S92.0 Κάταγµα της πτέρνας 

Οστό της πτέρνας 

S92.1 Κάταγµα του αστραγάλου 

Αστράγαλος 

S92.2- Κάταγµα ενός ή περισσότερων από τα άλλα οστά του ταρσού 

S92.20 Ενός ή περισσότερων από τα άλλα οστά του ταρσού, µη καθορισµένο 

S92.21 Σκαφοειδές οστό του άκρου ποδός 

   S92.22 Κυβοειδές οστό 

S92.23 Σφηνοειδές οστό του ταρσού (µέσο) (έξω) (έσω) 

S92.28 Άλλα οστά του ταρσού 

S92.3 Κάταγµα µεταταρσίου οστού 

S92.4 Κάταγµα µεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός 

S92.5 Κάταγµα άλλου δακτύλου του άκρου ποδός 

S92.7 Πολλαπλά κατάγµατα του άκρου ποδός 

S92.9 Κάταγµα του άκρου ποδός, µη καθορισµένο 

S93.- Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση αρθρώσεων και συνδέσµων στο 

επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 
Χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό από τους S91.84-S91.89 µαζί µε τους S93.0-S93.3, για την  ταξινόµηση 

της βαρύτητας του τραυµατισµού µαλακών µορίων σε ένα κάταγµα. 

Εξαιρ.: διάστρεµµα και διάταση µυών και τενόντων στο επίπεδο των σφυρών και του άκρου ποδός (S96.-) 

S93.0 Εξάρθρηµα της ποδοκνηµικής άρθρωσης 

Περόνη, κατώτερο άκρο 

Αστράγαλος 

Κνήµη, κατώτερο άκρο 

S93.1- Εξάρθρηµα ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός 

   S93.10 Μη καθορισµένο 

S93.11 Μεταταρσιοφαλαγγική (άρθρωση) 

S93.12 Μεσοφαλαγγική (άρθρωση) 

S93.2 Τραυµατική ρήξη συνδέσµων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S93.3- Εξάρθρηµα άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του άκρου ποδός 

S93.30 Mη καθορισµένο τµήµα του άκρου ποδός 

S93.31 (Οστά του) ταρσού, άρθρωση µη καθορισµένη 

S93.32 Μεσοτάρσια (άρθρωση) 

S93.33 Ταρσοµετατάρσια (άρθρωση) 

S93.34 (Οστά του) µεταταρσίου, άρθρωση µη περαιτέρω καθορισµένη 

S93.38 Άλλο 

S93.4- ∆ιάστρεµµα και διάταση της ποδοκνηµικής 

Εξαιρ.: τραυµατισµός του αχίλλειου τένοντα (S86.0) 

   S93.40 Τµήµα µη καθορισµένο 

S93.41 ∆ελτοειδής σύνδεσµος 
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S93.42 Έσω πλάγιος σύνδεσµος 

S93.43 Κνηµοπερονιαίος σύνδεσµος (πρόσθιος) (οπίσθιος), άπω 

S93.48 Άλλα τµήµατα 

S93.5 ∆ιάστρεµµα και διάταση ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός 

Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) 

Μεταταρσιοφαλαγγική(ές)   (άρθρωση(εις)) 

S93.6 ∆ιάστρεµµα και διάταση άλλων και µη καθορισµένων τµηµάτων του άκρου ποδός 

Ταρσιαίος (σύνδεσµος) 

Ταρσοµετατάρσιος (σύνδεσµος) 

S94.- Τραυµατισµός των νεύρων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός 

S94.0 Τραυµατισµός του έξω πελµατιαίου νεύρου 

S94.1 Τραυµατισµός του έσω πελµατιαίου νεύρου 

S94.2 Τραυµατισµός του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και 

του άκρου ποδός 

Τελικός έξω κλάδος του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου 

S94.3 Τραυµατισµός του δερµατικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και 

του άκρου ποδός 

S94.7 Τραυµατισµός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S94.8 Τραυµατισµός άλλων νεύρων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός  

S94.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός 

S95.- Τραυµατισµός αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του 

άκρου ποδός 

Εξαιρ.: τραυµατισµός της οπίσθιας κνηµιαίας αρτηρίας και φλέβας (S85.-) 

S95.0 Τραυµατισµός της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου ποδός 

S95.1 Τραυµατισµός της πελµατιαίας αρτηρίας του άκρου ποδός 

S95.2 Τραυµατισµός της ραχιαίας φλέβας του άκρου ποδός 

S95.7 Τραυµατισµός πολλαπλών αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του 

άκρου ποδός 

S95.8 Τραυµατισµός άλλων αιµοφόρων αγγείων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός 

S95.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και 

του άκρου ποδός 

S96.- Τραυµατισµός µυός και τένοντα στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του 

άκρου ποδός 

Περιλαµβ.:  διαστρέµµατα και διατάσεις 

Εξαιρ.: τραυµατισµός του αχίλλειου τένοντα (S86.0) 

διαστρέµµατα και διατάσεις του αρθρικού θύλακα (συνδέσµου) (S93.-) 

S96.0 Τραυµατισµός του µυός και τένοντα του µακρού καµπτήρα του δακτύλου στο επίπεδο 

της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S96.1 Τραυµατισµός του µυός και τένοντα του µακρού εκτείνοντα του δακτύλου στο 

επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S96.2 Τραυµατισµός των ελµινθοειδών µυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

S96.7 Τραυµατισµός πολλαπλών µυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του 

άκρου ποδός 
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S96.8 Τραυµατισµός άλλων µυών και τενόντων στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός 

S96.9 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα στο επίπεδο της ποδοκνηµικής και 

του άκρου ποδός 

S97.- Συνθλιπτικός τραυµατισµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 
Ενδεχοµένως να πρέπει να χρησιµοποιηθεί επίσης ο κωδικός του Crush-Syndrom (T79.5). 

Εξαιρ.: εάν  είναι  γνωστή  η  φύση  του  τραυµατισµού  (π.χ.,  θλάση,  κάταγµα,  εξάρθρηµα,  

εσωτερικός τραυµατισµός), κωδικοποιήστε µόνο το είδος της βλάβης 

S97.0 Συνθλιπτικός τραυµατισµός της ποδοκνηµικής 

S97.1 Συνθλιπτικός τραυµατισµός ενός ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός 

S97.8 Συνθλιπτικός τραυµατισµός άλλων τµηµάτων της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Συνθλιπτικός τραυµατισµός του άκρου ποδός ΜΚΑ 

S98.- Τραυµατικός ακρωτηριασµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S98.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του άκρου ποδός στο επίπεδο της ποδοκνηµικής 

S98.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός ενός δακτύλου του άκρου ποδός 

S98.2 Τραυµατικός ακρωτηριασµός δύο ή περισσότερων δακτύλων του άκρου ποδός 

S98.3 Τραυµατικός ακρωτηριασµός άλλων τµηµάτων του άκρου ποδός 

Συνδυασµένος τραυµατικός ακρωτηριασµός ενός ή περισσότερων δακτύλων και άλλων τµηµάτων του 

άκρου ποδός 

S98.4 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του άκρου ποδός, επίπεδο µη καθορισµένο 

S99.- Άλλοι και µη καθορισµένοι τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του 

άκρου ποδός 

S99.7 Πολλαπλοί τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Τραυµατισµοί που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες από µία από τις κατηγορίες S90- S98 

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω πολλαπλών κακώσεων ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης νόσων. 

S99.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

S99.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

 

 

 

Τραυµατισµοί µε συµµετοχή περισσότερων περιοχών του σώµατος 

 

(T00-T07) 

Περιλαµβ.: αµφοτερόπλευρη συµµετοχή των άκρων της ίδιας περιοχής του σώµατος 

τραυµατισµοί που ταξινοµούνται, µε βάση τον τύπο τους, στα S00- S99 σε δύο ή περισσότερες περιοχές του 

σώµατος 

Εξαιρ.: κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (T63.4) 

πολλαπλοί τραυµατισµοί σε µία µόνο περιοχή του σώµατος - βλέπε τµήµα S αυτού του κεφαλαίου 

ηλιακό έγκαυµα (L55.-) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

T00.- Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

T00.0 Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή κεφαλής και τραχήλου 

Επιπολής τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S00.- και S10.- 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή άλλων περιοχών του σώµατος (T00.8) 
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T00.1 Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή του θώρακα µε την κοιλία, του θώρακα µε την 

οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα µε την πύελο 

Επιπολής τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S20.-, S30.-, και T09.0 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή άλλων περιοχών του σώµατος (T00.8) 

T00.2 Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) 

Επιπολής τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S40.-, S50.-, S60.- και T11.0- 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του(των) κάτω άκρου(ων) (T00.6) 

περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T00.8) 

T00.3 Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων) 

Επιπολής τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S70.-, S80.-, S90.- και T13.0 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του(των) άνω άκρου(ων) (T00.6) 

περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T00.8) 

T00.6 Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) 

και πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων) 

Επιπολής τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα T00.2 και T00.3 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T00.8) 

T00.8     Επιπολής τραυµατισµοί µε συµµετοχή άλλων συνδυασµών µεταξύ περιοχών του σώµατος 

T00.9     Πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί, µη καθορισµένοι 

Πολλαπλές(ά): 

• φυσαλίδες (µη θερµικές) 

• αιµατώµατα 

• δήγµατα εντόµων (µη δηλητηριωδών) ΜΚΑ 

• θλάσεις 

• εκχυµώσεις 

• εκδορές 

T01.- Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 
Χρησιµοποιήστε ως πρόσθετο κωδικό τον T89.0- για την καταγραφή επιπλοκών, όπως ξένα σώµατα, 

λοίµωξη ή καθυστερηµένη επούλωση και θεραπεία. 

Εξαιρ.: τραυµατικοί ακρωτηριασµοί πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T05.-) 

T01.0 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή της κεφαλής και του τραχήλου 

Ανοικτά τραύµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S01.- και S11.- 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώµατος (T01.8) 

T01.1 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή του θώρακα µε την κοιλία, του θώρακα µε την 

οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα µε την πύελο 

Ανοικτά τραύµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S21.-, S31.- και T09.1 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώµατος (T01.8) 

T01.2 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) 

Ανοικτά τραύµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του(των) κάτω άκρου(ων) (T01.6) 

περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T01.8) 

T01.3 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω άκρου(ων) 

Ανοικτά τραύµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του(των) άνω άκρου(ων) (T01.6) 

περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T01.8) 

T01.6 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) µε 

το(τα) κάτω άκρο(α) 

Ανοικτά τραύµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα T01.2 και T01.3 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής ή της πυέλου (T01.8) 

T01.8 Ανοικτά τραύµατα µε συµµετοχή άλλων συνδυασµών περιοχών του σώµατος 
 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

 

 

Σελίδα 659  

 

T01.9 Πολλαπλά ανοικτά τραύµατα, µη καθορισµένα 

Πολλαπλά: 

• τραύµατα από διατιτραίνον όργανο 

• τραύµατα από τέµνον όργανο ΜΚΑ 

• τραύµατα από νύσσον όργανο 

• δήγµατα ζώων 

T02.- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 
Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες να χρησιµοποιούνται στην κατηγορία T02. Ένα κάταγµα που δεν 

προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινοµείται ως κλειστό. 

0 κλειστό 

1 ανοικτό 

T02.0- Κατάγµατα µε συµµετοχή κεφαλής και τραχήλου [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S02.- και S12.- 

Εξαιρ.: περιπτώσεις µε συµµετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώµατος (T02.8-) 

T02.1- Κατάγµατα µε συµµετοχή του θώρακα µε την οσφυοϊερή περιοχή ή του θώρακα µε την 

πύελο [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα εντοπίσεων που ταξινοµούνται στα S22.-, S32.- και T08 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε κατάγµατα: 

• του(των) άκρου(ων) (T02.7-) 

• άλλων περιοχών του σώµατος (T02.8-) 

T02.2- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών ενός άνω άκρου [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα µε εντόπιση σε ένα άνω άκρο, που ταξινοµούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 

Εξαιρ.: Σε συνδυασµό µε κατάγµατα: 

• των άλλων άνω άκρων (T02.4-) 

• του(των) κάτω άκρου(ων) (T02.6-) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T02.7-) 

T02.3- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών ενός κάτω άκρου [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα µε εντόπιση σε ένα κάτω άκρο, που ταξινοµούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε κατάγµατα: 

• του άλλου κάτω άκρου (T02.5-) 

• του(των) άνω άκρου(ων) (T02.6-) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T02.7-) 

T02.4- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών αµφοτέρων των άνω άκρων [5ος 

χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα µε εντόπιση σε ένα άνω άκρο, που ταξινοµούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε κατάγµατα: 

• του(των) άνω άκρου(ων) (T02.6-) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T02.7-) 

T02.5- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών αµφοτέρων των κάτω άκρων [5ος 

χαρακτήρας: 0-1] 

Κατάγµατα σε περιοχές που ταξινοµούνται στις ενότητες S72.-, S82.-, S92.- και T12 και αφορούν 

αµφότερα τα άκρα 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε κατάγµατα: 

• του(ων) άνω άκρου(ων) (T02.6-) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T02.7-) 

T02.6- Κατάγµατα µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) και 

του(των) κάτω άκρου(ων) [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε κατάγµατα του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T02.7-) 
 

T02.7- Κατάγµατα µε συµµετοχή του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και του(ων) 

άκρου(ων) ή του θώρακα, της πυέλου και του(ων) άκρου(ων) [5ος χαρακτήρας: 0-1] 
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T02.8- Κατάγµατα που αφορούν άλλους συνδυασµούς περιοχών του σώµατος [5ος χαρακτήρας: 

0-1] 

T02.9- Πολλαπλά κατάγµατα, µη καθορισµένα [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

T03.- Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις µε συµµετοχή πολλαπλών 

περιοχών του σώµατος 

T03.0 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις που αφορούν την κεφαλή και τον τράχηλο 

Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S03.- και S13.- 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις άλλης(ων) περιοχής(ών) του  

                      σώµατος (T03.8) 

T03.1 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις µε συµµετοχή του θώρακα, της 

οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου 

Εξαρθρήµατα,  διαστρέµµατα και  διατάσεις  εντοπίσεων  που  ταξινοµούνται στις  ενότητες  S23.-, S33.- 

και 

T09.2 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις άλλης(ων) περιοχής(ών) του 

σώµατος 

(T03.8) 

T03.2 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις µε συµµετοχή πολλαπλές περιοχές του(των) 

άνω άκρου(ων) 

Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S43.-, S53.-, S63.- 

και T11.2 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις: 

• κάτω άκρου(ων) (T03.4) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T03.8) 

T03.3 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών 

του(των) κάτω άκρου(ων) 

Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S73.-, S83.-, S93.- 

και T13.2 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις: 

• άνω άκρου(ων) (T03.4) 

• του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T03.8) 

T03.4 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών 

του(των) άνω άκρου(ων) και του(των) κάτω άκρου(ων) 

Εξαιρ.: σε συνδυασµό µε εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις του θώρακα, της οσφυοϊερής 

περιοχής και της πυέλου (T03.8) 

T03.8 Εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα µε συµµετοχή άλλων συνδυασµών περιοχών του σώµατος 

T03.9 Πολλαπλά εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις, µη καθορισµένα 

T04.- Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του 

σώµατος 

T04.0 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή της κεφαλής και του τραχήλου 

Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S07.- και S17.- 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώµατος (T04.8) 

T04.1 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή του θώρακα και της κοιλιάς, του θώρακα 

και της οσφυοϊερής περιοχής, ή του θώρακα και της πυέλου 

Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί: 

• εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S28.- και S38.- 

• κορµός ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή: 

• των άκρων (T04.7) 

• άλλων περιοχών του σώµατος (T04.8) 
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T04.2 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω άκρου(ων) 

Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί: 

• εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S47.-, S57.- και S67.- 

• άνω άκρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή: 

• του(ων) κάτω άκρου(ων) (T04.4) 

• του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7) 

T04.3 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) κάτω 

άκρου(ων) 

Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί: 

• εντοπίσεων που ταξινοµούνται στις ενότητες S28.- και S38.- 

• κάτω άκρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή: 

• του(ων) κάτω άκρου(ων) (T04.4) 

• του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7) 

T04.4 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του(των) άνω 

άκρου(ων) και του(των) κάτω άκρου(ων) 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου (T04.7) 

T04.7 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή του θώρακα, της κοιλίας και του(ων) 

άκρου(ων), του θώρακα, της οσφυοϊερής περιοχής και του(ων) άκρου(ων) ή του 

θώρακα, της πυέλου και του(ων) άκρου(ων) 

T04.8 Συνθλιπτικοί τραυµατισµοί µε συµµετοχή άλλων συνδυασµών περιοχών του σώµατος 

T04.9 Πολλαπλοί συνθλιπτικοί τραυµατισµοί, µη καθορισµένοι 

T05.- Τραυµατικοί ακρωτηριασµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του 

σώµατος 

Περιλαµβ.:  αποκόλληση πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

Εξαιρ.: αποκεφαλισµός (S18) 

τραυµατικός ακρωτηριασµός: 

• άνω άκρου ΜΚΑ (T11.6) 

• κορµός ΜΚΑ (T09.6) 

• κάτω άκρου ΜΚΑ (T13.6) 

ανοικτά τραύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T01.-) 

T05.0 Τραυµατικός ακρωτηριασµός αµφοτέρων των άκρων χειρών 

T05.1 Τραυµατικός ακρωτηριασµός της µιας άκρας χειρός και του άλλου άνω άκρου 

[οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός της άκρας χειρός] 

T05.2 Τραυµατικός ακρωτηριασµός αµφοτέρων άνω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο]  

T05.3 Τραυµατικός ακρωτηριασµός αµφοτέρων των άκρων ποδών 

T05.4 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του ενός άκρου ποδός και του άλλου κάτω άκρου 

[οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός του άκρου ποδός] 

T05.5 Τραυµατικός ακρωτηριασµός αµφοτέρων των κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο] 

T05.6 Τραυµατικός ακρωτηριασµός των άνω και κάτω άκρων, οποιουδήποτε συνδυασµού 

[οποιοδήποτε επίπεδο] 

T05.8 Τραυµατικοί ακρωτηριασµοί µε συµµετοχή άλλων συνδυασµών περιοχών του σώµατος 

Εγκάρσια τραυµατική διατοµή στο επίπεδο: 

• της κοιλιάς 

• του θώρακα 

T05.9 Πολλαπλοί τραυµατικοί ακρωτηριασµοί, µη καθορισµένοι 

T06.- Άλλοι τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος, που 

δεν ταξινοµούνται αλλού 
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T06.0 Τραυµατισµοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων σε συνδυασµό µε 

τραυµατισµούς των νεύρων και του νωτιαίου µυελού στο επίπεδο του τραχήλου 

Τραυµατισµοί που ταξινοµούνται στις ενότητες S04.- και S06.-, µαζί µε τραυµατισµούς που ταξινοµούνται 

στην ενότητα S14.- 

T06.1 Τραυµατισµοί των νεύρων και του νωτιαίου µυελού µε συµµετοχή άλλων πολλαπλών 

περιοχών του σώµατος 

T06.2 Τραυµατισµοί των νεύρων µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

Πολλαπλοί τραυµατισµοί νεύρων ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µε συµµετοχή του νωτιαίου µυελού (T06.0-T06.1) 

T06.3 Τραυµατισµοί αιµοφόρων αγγείων µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

T06.4 Τραυµατισµοί µυών και τενόντων µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

T06.5 Τραυµατισµοί ενδοθωρακικών οργάνων µε ενδοκοιλιακά και πυελικά όργανα 

T06.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος 

T07 Μη καθορισµένοι πολλαπλοί τραυµατισµοί 

Εξαιρ.: τραυµατισµοί ΜΚΑ (T14.9) 

 

 

Τραυµατισµοί µη καθορισµένου τµήµατος κορµού, άκρων ή 

άλλης περιοχής του σώµατος 
 

(T08-T14) 

Εξαιρ.: κρυοπαγήµατα (T33-T35) 

δήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους (T63.4) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T00-T07) 

T08.- Κάταγµα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο µη καθορισµένο [4ος 

χαρακτήρας: .0-.1] 

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο µη καθορισµένο(T02.1-) 

Οι   ακόλουθοι  4οι  χαρακτήρες να  χρησιµοποιούνται   στην   κατηγορία  T08.   Ένα  κάταγµα  που  δεν 

προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινοµείται ως κλειστό. 

.0 κλειστό 

.1 ανοικτό 

T09.- Άλλοι τραυµατισµοί της σπονδυλικής στήλης και του κορµού, επίπεδο µη 

καθορισµένο 

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυµατισµοί του κορµού (T00-T06) 

εγκάρσια τραυµατική διατοµή (T05.8) 

συνθλιπτικός τραυµατισµός κορµού ΜΚΑ (T04.1) 

T09.0- Επιπολής τραυµατισµός του κορµού, επίπεδο µη καθορισµένο 

   T09.00 Μη καθορισµένο είδος τραυµατισµού 

T09.01 Εκδορά 

T09.02 Ποµφόλυγα (µη εγκαυµατική) 

T09.03 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

T09.04 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

T09.05 Εκχύµωση 

T09.08 Άλλος τύπος 
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T09.1 Ανοικτό τραύµα του κορµού, επίπεδο µη καθορισµένο 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0- 

T09.2 Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση µη καθορισµένης άρθρωσης και συνδέσµου του 

κορµού 

T09.3 Τραυµατισµός του νωτιαίου µυελού, επίπεδο µη καθορισµένο 

T09.4 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου, ρίζας νωτιαίου νεύρου και πλεγµάτων στην 

περιοχή του κορµού 

T09.5 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα του κορµού 

T09.6 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του κορµού, επίπεδο µη καθορισµένο 

T09.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του κορµού, επίπεδο µη καθορισµένο 

T09.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του κορµού, επίπεδο µη καθορισµένο 

T10.- Κάταγµα του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο [4ος χαρακτήρας: .0-.1] 

Περιλαµβ.:  σπασµένος βραχίονας ΜΚΑ 

κάταγµα βραχίονα ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγµατα άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο(T02.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις τέταρτου χαρακτήρα να χρησιµοποιούνται στην κατηγορία T10. Ένα κάταγµα 

που δεν προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινοµείται ως κλειστό. 

.0 κλειστό 

.1 ανοικτό 

T11.- Άλλοι τραυµατισµοί του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Εξαιρ.: κάταγµα του άνω άκρου επίπεδο µη καθορισµένο (T10.-) 

τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T00-T06) 

συνθλιπτικοί τραυµατισµοί άνω άκρου ΜΚΑ (T04.2) 

T11.0- Επιπολής τραυµατισµός του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

   T11.00 Μη καθορισµένο είδος τραυµατισµού 

T11.01 Εκδορά 

T11.02 Ποµφόλυγα (µη εγκαυµατική) 

T11.03 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

T11.04 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

T11.05 Εκχύµωση 

T11.08 Άλλος τύπος 

T11.1 Ανοικτό τραύµα του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T11.2 Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση µη καθορισµένης άρθρωσης και συνδέσµου του 

άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T11.3 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T11.4 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου του άνω άκρου, επίπεδο µη 

καθορισµένο 

T11.5 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα του άνω άκρου, επίπεδο µη 

καθορισµένο 

T11.6 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Τραυµατικός ακρωτηριασµός άνω άκρου ΜΚΑ 

T11.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T11.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του άνω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Τραυµατισµός άνω άκρου ΜΚΑ 
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T12.- Κάταγµα του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο [4ος χαρακτήρας: .0-.1] 

Περιλαµβ.:  σπασµένο κάτω άκρο ΜΚΑ 

κάταγµα κάτω άκρου ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγµατα κάτω άκρου, µη καθορισµένο επίπεδο βλάβης (T02.-) 

Οι ακόλουθοι 4οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στην κατηγορία T12. Ένα κάταγµα που δεν προσδιορίζεται 

ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινοµείται ως κλειστό. 

.0 κλειστό 

.1 ανοικτό 

T13.- Άλλοι τραυµατισµοί του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Εξαιρ.: κάταγµα κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο (T12.-) 

τραυµατισµοί µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T00-T06) 

συνθλιπτικός τραυµατισµός κάτω άκρου ΜΚΑ (T04.3) 

T13.0- Επιπολής τραυµατισµός του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

   T13.00 Μη καθορισµένο είδος τραυµατισµού 

T13.01 Εκδορά 

T13.02 Ποµφόλυγα (µη εγκαυµατική) 

T13.03 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

T13.04 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

T13.05 Εκχύµωση 

T13.08 Άλλος τύπος 

T13.1 Ανοικτό τραύµα του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

T13.2 Εξάρθρηµα, διάστρεµµα και διάταση µη καθορισµένης άρθρωσης και συνδέσµου του 

κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T13.3 Τραυµατισµός µη καθορισµένου νεύρου του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T13.4 Τραυµατισµός µη καθορισµένου αιµοφόρου αγγείου του κάτω άκρου, επίπεδο µη 

καθορισµένο 

T13.5 Τραυµατισµός µη καθορισµένου µυός και τένοντα του κάτω άκρου, επίπεδο µη 

καθορισµένο 

T13.6 Τραυµατικός ακρωτηριασµός του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Τραυµατικός ακρωτηριασµός κάτω άκρου ΜΚΑ 

T13.8 Άλλοι καθορισµένοι τραυµατισµοί του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

T13.9 Μη καθορισµένος τραυµατισµός του κάτω άκρου, επίπεδο µη καθορισµένο 

Τραυµατισµός κάτω άκρου ΜΚΑ 

T14.- Τραυµατισµός µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Εξαιρ.: τραυµατισµός µε συµµετοχή πολλαπλών περιοχών του σώµατος (T00-T07) 

T14.0- Επιπολής τραυµατισµός µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Εξαιρ.: πολλαπλοί επιπολής τραυµατισµοί ΜΚΑ (T00.9) 

   T14.00 Μη καθορισµένο είδος τραυµατισµού 

T14.01 Εκδορά 

T14.02 Ποµφόλυγα (µη εγκαυµατική) 

T14.03 ∆ήγµα ή νυγµός εντόµου (µη δηλητηριώδους) 

T14.04 Τραυµατισµός από επιφανειακό ξένο σώµα (θραύσµα/σκλήθρα) 

T14.05 Εκχύµωση 

T14.08 Άλλος τύπος 
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T14.1 Ανοικτό τραύµα µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Ανοικτό τραύµα 

Τραύµα από διατιτραίνον όργανο 

Τραύµα από τέµνον όργανο   ΜΚΑ 

Τραύµα από νύσσον όργανο µε (ενσφηνωµένο) ξένο σώµα 

∆ήγµα ζώου 

Για τον προσδιορισµό επιπλοκών όπως ξένο σώµα, λοίµωξη ή καθυστέρηση επούλωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης, χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς από το T89.0-. 

Εξαιρ.: πολλαπλά(οί): 

• ανοικτά τραύµατα ΜΚΑ (T01.9) 

• τραυµατικοί ακρωτηριασµοί ΜΚΑ (T05.9) 

τραυµατικός ακρωτηριασµός ΜΚΑ (T14.7) 

T14.2- Κάταγµα µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος [5ος χαρακτήρας: 0-1] 

Κάταγµα: 

• µε εξάρθηµα 

• κλειστό ΜΚΑ 

• ανοικτό ΜΚΑ 

• µε παρεκτόπιση ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλά κατάγµατα ΜΚΑ (T02.9-) 

Οι ακόλουθοι 5οι χαρακτήρες χρησιµοποιούνται στην υποκατηγορία T14.2. Ένα κάταγµα που δεν 

προσδιορίζεται ως κλειστό ή ανοικτό, πρέπει να ταξινοµείται ως κλειστό. 

0  κλειστό 

1  ανοικτό 

T14.3 Εξάρθρηµα, διάταση και διάστρεµµα µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Αποκόλληση 

Τραυµατική(ό): 

• αίµαρθρο 

• υπεξάρθρηµα αρθρικού θυλάκου ΜΚΑ 

• ρήξη συνδέσµου ΜΚΑ 

• διάσχιση 

• διάστρεµµα 

• διατοµή 

• απόσπαση 

Εξαιρ.: πολλαπλά εξαρθρήµατα, διαστρέµµατα και διατάσεις ΜΚΑ (T03.9) 

διαστρέµµατα και διατάσεις µυών και τενόντων ΜΚΑ (T14.6) 

T14.4 Τραυµατισµός ενός ή περισσότερων νεύρων µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Τραυµατισµός νεύρου 

Τραυµατική: 

• αιµατοµυελία ΜΚΑ 

• πάρεση (παροδική) 

• διατοµή νεύρου 

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυµατισµοί νεύρων ΜΚΑ (T06.2) 
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T14.5 Τραυµατισµός ενός ή περισσότερων αιµοφόρων αγγείων µη καθορισµένης περιοχής του 

σώµατος 

Αποκόλληση 

∆ιάσχιση 

Τραύµα από νύσσον όργανο 

Τραυµατική(ό): 

• ανεύρυσµα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβικό) αιµοφόρου(ων) αγγείου(ων) ΜΚΑ 

• αρτηριακό αιµάτωµα 

• ρήξη 

• τραυµατισµός 

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυµατισµοί αιµοφόρων αγγείων ΜΚΑ (T06.3) 

T14.6 Τραυµατισµός µυών και τενόντων µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Αποκόλληση 

Ρήξη 

Τραύµα από νύσσον όργανο 

Τραυµατική ρήξη µυός(ών) ΜΚΑ και τένοντα(ων) ΜΚΑ 

Τραυµατισµός 

∆ιάστρεµµα 

Απόσπαση 

Εξαιρ.: πολλαπλοί τραυµατισµοί µυών και τενόντων ΜΚΑ (T06.4) 

T14.7 Συνθλιπτικός τραυµατισµός και τραυµατικός ακρωτηριασµός µη καθορισµένης 

περιοχής του σώµατος 

Τραυµατικός ακρωτηριασµός ΜΚΑ 

Συνθλιπτικός τραυµατισµός ΜΚΑ 

Εξαιρ.: πολλαπλοί: 

• τραυµατικοί ακρωτηριασµοί ΜΚΑ (Τ05.9) 

• συνθλιπτικοί τραυµατισµοί ΜΚΑ (T04.9) 

Όταν είναι γνωστό το είδος της κάκωσης (π.χ εκχύµωση, κάταγµα, εξάρθρηµα, εσωτερική 

κάκωση), η κωδικοποίηση γίνεται ανάλογα µε το είδος της κάκωσης 

T14.8 Άλλοι τραυµατισµοί µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

T14.9 Τραυµατισµός, µη καθορισµένος 

Εξαιρ.: Πολλαπλοί τραυµατισµοί ΜΚΑ (T07) 

 

Επιπτώσεις από ξένο σώµα που εισέρχεται διαµέσου φυσικού 

στόµιου 
 

(T15-T19) 

Εξαιρ.: ξένο σώµα: 

• σε τραύµα από νύσσον όργανο - βλέπε ανοικτό τραύµα κατά περιοχή σώµατος 

• παραµένον, σε µαλακά µόρια (M79.5-) 

• παραµένον εκ παραδροµής σε χειρουργικό τραύµα (T81.5) 

θραύσµα (σκλήθρα), χωρίς µεγάλο ανοικτό τραύµα - βλέπε επιπολής τραυµατισµό κατά περιοχή σώµατος 

T15.- Ξένο σώµα στην περιοχή έξω από τον οφθαλµό 

Εξαιρ.: ξένο σώµα σε διατιτραίνον τραύµα: 

• οφθαλµικού κόγχου και βολβού (S05.4-S05.5) 

• οφθαλµικού κόγχου και βολβού, παραµένον (παλαιό) (H05.5, H44.6-H44.7) 

παραµένον ξένο σώµα στο βλέφαρο (H02.8) 
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T15.0 Ξένο σώµα στον κερατοειδή 

T15.1 Ξένο σώµα στον επιπεφυκικό σάκο 

T15.8 Ξένο σώµα σε άλλα και πολλαπλά τµήµατα της περιοχής έξω από τον βολβό 

Ξένο σώµα στο δακρυϊκό σηµείο 

T15.9 Ξένο σώµα στην περιοχή έξω από τον βολβό, τµήµα µη καθορισµένο 

T16 Ξένο σώµα στο ους 

Περιλαµβ.:   ακουστικός πόρος 

T17.- Ξένο σώµα στην αναπνευστική οδό 

Περιλαµβ.: ασφυξία [πνιγµός] από ξένο σώµα 

εισρόφηση υγρών ή εµέτου ΜΚΑ 

πνιγµονή από: 

• τροφή (από παλινδρόµηση) 

• βλέννη 

T17.0 Ξένο σώµα σε παραρρίνιο κόλπο 

T17.1 Ξένο σώµα στο ρώθωνα 

Ρίνα ΜΚΑ 

T17.2 Ξένο σώµα στο φάρυγγα 

Ρινοφάρυγγας 

Φάρυγγας ΜΚΑ 

T17.3 Ξένο σώµα στο λάρυγγα 

T17.4 Ξένο σώµα στην τραχεία 

T17.5 Ξένο σώµα στους βρόγχους 

T17.8 Ξένο σώµα σε άλλα και πολλαπλά τµήµατα της αναπνευστικής οδού 

Βρογχιόλια 

Πνεύµονας 

T17.9 Ξένο σώµα στην αναπνευστική οδό, τµήµα µη καθορισµένο 

T18.- Ξένο σώµα στην πεπτική οδό 

Εξαιρ.: ξένο σώµα στον φάρυγγα (T17.2) 

T18.0 Ξένο σώµα στο στόµα 

T18.1 Ξένο σώµα στον οισοφάγο 

T18.2 Ξένο σώµα στο στόµαχο 

T18.3 Ξένο σώµα στο λεπτό έντερο 

T18.4 Ξένο σώµα στο παχύ έντερο 

T18.5 Ξένο σώµα στον πρωκτό και το ορθό 

Ορθοσιγµοειδές  (συµβολή) 

T18.8 Ξένο σώµα σε άλλα και πολλαπλά τµήµατα της πεπτικής οδού 

T18.9 Ξένο σώµα στην πεπτική οδό, τµήµα µη καθορισµένο 

Πεπτικό σύστηµα ΜΚΑ 

Καταποθέν ξένο σώµα ΜΚΑ 

T19.- Ξένο σώµα στην ουρογεννητική οδό 
Εξαιρ.: µηχανικές επιπλοκές από αντισυλληπτικά µέσα που δρουν µε µηχανικό τρόπο 

(ενδοµήτρια)(κολπικά) (T83.3) 

παραµονή (ενδοµήτριας) (κολπικής) αντισυλληπτικής συσκευής (Z97.8) 

T19.0 Ξένο σώµα στην ουρήθρα 

T19.1 Ξένο σώµα στην ουροδόχο κύστη 
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T19.2 Ξένο σώµα στο αιδοίο και τον κόλπο 

T19.3 Ξένο σώµα στη µήτρα [οποιοδήποτε τµήµα της] 

T19.8 Ξένο σώµα σε άλλα και πολλαπλά τµήµατα της ουρογεννητικής οδού 

T19.9 Ξένο σώµα στην ουρογεννητική οδό, τµήµα µη καθορισµένο 

 

 

 

Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα 

 

(T20-T32) 

Σηµειώσεις: Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα 4ου βαθµού κωδικοποιούνται ως θερµικά και χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

Περιλαµβ.:  χηµικά εγκαύµατα (εξωτερικά) (εσωτερικά) 

εγκαύµατα (θερµικά) από: 

• κεραυνό 

• ηλεκτρική συσκευή θέρµανσης 

• ηλεκτρισµό 

• φωτιά 

• θερµά αντικείµενα 

• θερµό αέρα και θερµά αέρια 

• τριβή 

• ακτινοβολία 

• υγρά σε υψηλή θερµοκρασία 

Εξαιρ.: ερύθηµα [δερµατίτιδα] από θερµότητα (εκ πυραύνων) (L59.0) 

νοσήµατα του δέρµατος και του υποδόριου ιστού που σχετίζονται µε την ακτινοβολία (L55-L59) 

ηλιακό έγκαυµα (L55.-) 

 
 

Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα της εξωτερικής επιφάνειας του 

σώµατος, καθορισµένα µε βάση την εντόπιση 
 

(T20-T25) 

Περιλαµβ.:  θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα: 

• 1ου βαθµού [ερύθηµα] 

• βαθµού 2α [σχηµατισµός ποµφόλυγας] 

• βαθµού 2β [νέκρωση επιδερµίδας] 

• 3ου βαθµού [εν τω βάθει νέκρωση ιστού] [ολικού πάχους νέκρωση] 

T20.- Θερµικό και χηµικό έγκαυµα της κεφαλής και του τραχήλου 

Περιλαµβ.: οφθαλµός µε συµµετοχή άλλων τµηµάτων του προσώπου, της κεφαλής και του τραχήλου 

τριχωτό της κεφαλής [οποιοδήποτε τµήµα] 

χείλη 

ρίνα (διάφραγµα) 

ους [οποιοδήποτε τµήµα] 

κροταφική χώρα 

Εξαιρ.: θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα: 

• που περιορίζονται στον οφθαλµό και τα εξαρτήµατά του (T26.-) 

• του στόµατος και του φάρυγγα (T28.0) 

T20.0 Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα κεφαλής και τραχήλου µη καθορισµένου βαθµού 
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T20.1    Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.2-   Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.20   Θερµικό έγκαυµα κεφαλής και τραχήλου βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα κεφαλής και τραχήλου 2ου βαθµού, µη καθορισµένου 

T20.21 Θερµικό έγκαυµα βαθµού 2β της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.3 Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.4 Χηµικό έγκαυµα κεφαλής και τραχήλου, µη καθορισµένου βαθµού 

T20.5 Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού της κεφαλής και τραχήλου 

T20.6- Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.60 Χηµικό έγκαυµα βαθµού 2α κεφαλής και τραχήλου 

Χηµικό έγκαυµα κεφαλής και τραχήλου 2ου βαθµού, µη καθορισµένο 

T20.61 Χηµικό έγκαυµα βαθµού 2β της κεφαλής και του τραχήλου 

T20.7 Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού της κεφαλής και του τραχήλου 

T21.- Θερµικό και χηµικό έγκαυµα του κορµού 

Περιλαµβ.:  πρωκτός 

κοιλιακό τοίχωµα 

µαστός [µαστικός αδένας] 

λαγόνια χώρα 

γλουτός 

µεσοωµοπλατιαία  χώρα 

χείλη αιδοίου (µεγάλα) (µικρά) 

βουβωνική χώρα 

πέος 

περίνεο 

ράχη [οποιοδήποτε τµήµα] 

όσχεο 

όρχεις 

θωρακικό τοίχωµα 

αιδοίο 

Εξαιρ.: θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα: 

• µασχάλης (T22.-) 

• ωµοπλατιαίας χώρας (T22.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην υποκατηγορία T21: 

0  κορµός, µη καθορισµένο τµήµα 

1  µαστός [µαστικός αδένας] 

2  θωρακικό τοίχωµα µε την εξαίρεση µαστού και θηλής 

3  κοιλιακό τοίχωµα 
λαγόνια χώρα 

βουβωνική  

χώρα 

4  ράχη [οποιοδήποτε τµήµα] 
γλουτός 

µεσοωµοπλατιαία χώρα 

5  (έξω) γεννητικά όργανα 
όρχεις 

χείλη αιδοίου (µεγάλα) (µικρά) 

πέος 

περινέο 

όσχεο 

αιδοίο 

9 Άλλα τµήµατα 
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T21.0- Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του κορµού 

T21.1- Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του κορµού 

T21.2- Θερµικό έγκαυµα του κορµού, βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα κορµού 2ου βαθµού, µη περαιτέρω καθορισµένου 

T21.3- Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του κορµού 

T21.4- Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του κορµού 

T21.5- Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του κορµού 

T21.6- Χηµικό έγκαυµα του κορµού, βαθµού 2α 

Χηµικό έγκαυµα του κορµού, 2ου βαθµού µη περαιτέρω καθορισµένου 

T21.7-   Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του κορµού 

T21.8-   Θερµικό έγκαυµα του κορµού βαθµού 2β 

T21.9-    Χηµικό έγκαυµα του κορµού βαθµού 2β 

T22.- Θερµικό και χηµικό έγκαυµα του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του 

καρπού και της άκρας χειρός 

Περιλαµβ.:  µασχάλη 

άνω άκρο [οποιοδήποτε τµήµα, εκτός από µεµονωµένο έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός] 

ωµοπλατιαία χώρα 

Εξαιρ.: θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα: 

• µόνο του καρπού και της άκρας χειρός (T23.-) 

• µεσοπλατιαία χώρα (T21.-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις πέµπτου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στην υποκατηγορία T22, για να 

προσδιοριστεί η εντόπιση: 

0 µη καθορισµένο τµήµα 

1 Αντιβράχιο και αγκώνας 

2 Βραχίονας και ωµοπλατιαία χώρα 

ώµος 

ωµοπλατιαία χώρα 

3 Μασχάλη 

T22.0- Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του 

καρπού και της άκρας χειρός 

T22.1- Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χειρός 

T22.2- Θερµικό έγκαυµα του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, 

βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα ώµου και άνω άκρου, 2ου βαθµού µη περαιτέρω καθορισµένου 

T22.3- Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χειρός 

T22.4- Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του 

καρπού και της άκρας χειρός 

T22.5- Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χειρός 

T22.6- Χηµικό έγκαυµα του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, 

βαθµού 2α 

Χηµικό έγκαυµα ώµου και άνω άκρου εκτός του καρπού και της άκρας χειρός 2ου βαθµού, µη καθορισµένου 

T22.7- Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χειρός 
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T22.8- Θερµικό έγκαυµα του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, 

βαθµού 2β 

T22.9- Χηµικό έγκαυµα του ώµου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας χειρός, 

βαθµού 2β 

T23.- Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός 

Περιλαµβ.:   αντίχειρας (νύχι) 

δάκτυλο (νύχι) 

παλαµιαία επιφάνεια 

T23.0 Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.1     Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.2-   Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.20   Θερµικό έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα καρπού και άκρας χειρός, 2ου βαθµού, µη καθορισµένο 

T23.21 Θερµικό έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθµού 2β 

T23.3 Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.4 Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.5     Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.6-   Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T23.60   Χηµικό έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθµού 2α 

Χηµικό έγκαυµα καρπού και άκρας χειρός, 2ου βαθµού, µη καθορισµένο 

T23.61 Χηµικό έγκαυµα του καρπού και της άκρας χειρός, βαθµού 2β 

T23.7 Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του καρπού και της άκρας χειρός 

T24.- Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός των 

εγκαυµάτων της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Περιλαµβ.:  κάτω άκρο [οποιοδήποτε τµήµα, εκτός της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός] 

Εξαιρ.: µεµονωµένο θερµικό και χηµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός (T25.-) 

T24.0 Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 

ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T24.1 Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

T24.2- Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

T24.20 Θερµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός, βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, 2ου βαθµού µη καθορισµένο 

T24.21 Θερµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός, βαθµού 2β 

T24.3 Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

T24.4 Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 

ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T24.5 Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

T24.6- Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 
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T24.60 Χηµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός, βαθµού 2α 

Χηµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, 2ου βαθµού µη καθορισµένο 

T24.61 Χηµικό έγκαυµα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής και του άκρου 

ποδός, βαθµού 2β 

T24.7 Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνηµικής 

και του άκρου ποδός 

T25.- Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

Περιλαµβ.:  δάκτυλο(α) του άκρου ποδός 

T25.0 Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.1     Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.2-    Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.20   Θερµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, βαθµού 2α 

Θερµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, 2ου βαθµού µη καθορισµένο 

T25.21 Θερµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, βαθµού 2β 

T25.3 Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.4 Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.5     Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.6-    Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

T25.60   Χηµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, βαθµού 2α 

Χηµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, 2ου βαθµού µη καθορισµένο 

T25.61 Χηµικό έγκαυµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, βαθµού 2β 

T25.7 Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 

 

Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα που περιορίζονται στον 

οφθαλµό και τα εσωτερικά όργανα 
 

(T26-T28) 

T26.- Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα που περιορίζεται στον οφθαλµό και τα 

εξαρτήµατά του 

T26.0 Θερµικό έγκαυµα του βλεφάρου και της περιοφθαλµικής περιοχής 

T26.1 Θερµικό έγκαυµα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα 

T26.2 Θερµικό έγκαυµα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλµού 

T26.3 Θερµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

T26.4 Θερµικό έγκαυµα του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, τµήµα µη καθορισµένο 

T26.5 Χηµικό έγκαυµα του βλεφάρου και της περιοφθαλµικής περιοχής 

T26.6 Χηµικό έγκαυµα του κερατοειδούς και του σάκου του επιπεφυκότα 

T26.7 Χηµικό έγκαυµα που καταλήγει σε ρήξη και καταστροφή του βολβού του οφθαλµού 

T26.8 Χηµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του 

T26.9 Χηµικό έγκαυµα του οφθαλµού και των εξαρτηµάτων του, τµήµα µη καθορισµένο 

T27.- Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα της αναπνευστικής οδού 
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T27.0 Θερµικό έγκαυµα του λάρυγγα και της τραχείας 

T27.1 Θερµικό έγκαυµα του λάρυγγα και της τραχείας µε συµµετοχή του πνεύµονα 

Εξαιρ.: τραυµατισµός από έκρηξη (T70.8) 

T27.2 Θερµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων της αναπνευστικής οδού 

Θωρακική κοιλότητα 

T27.3 Θερµικό έγκαυµα της αναπνευστικής οδού, τµήµα µη καθορισµένο 

T27.4 Χηµικό έγκαυµα του λάρυγγα και της τραχείας 

T27.5 Χηµικό έγκαυµα του λάρυγγα και της τραχείας µε συµµετοχή του πνεύµονα 

T27.6 Χηµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων της αναπνευστικής οδού 

T27.7     Χηµικό έγκαυµα της αναπνευστικής οδού, τµήµα µη καθορισµένο 

T28.-   Θερµικό ή χηµικό έγκαυµα άλλων εσωτερικών οργάνων 

T28.0     Θερµικό έγκαυµα του στόµατος και του φάρυγγα 

T28.1 Θερµικό έγκαυµα του οισοφάγου 

T28.2 Θερµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων του πεπτικού συστήµατος 

T28.3 Θερµικό έγκαυµα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήµατος 

T28.4 Θερµικό έγκαυµα άλλων και µη καθορισµένων εσωτερικών οργάνων 

T28.5 Χηµικό έγκαυµα του στόµατος και του φάρυγγα 

T28.6 Χηµικό έγκαυµα του οισοφάγου 

T28.7 Χηµικό έγκαυµα άλλων τµηµάτων του πεπτικού συστήµατος 

T28.8 Χηµικό έγκαυµα εσωτερικών οργάνων του ουρογεννητικού συστήµατος 

T28.9 Χηµικό έγκαυµα άλλων και µη καθορισµένων εσωτερικών οργάνων 

 

Θερµικά και χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών και µη καθορισµένων περιοχών 

του σώµατος 

 

(T29-T32) 

T29.- Θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα σε πολλαπλές περιοχές του σώµατος 

Περιλαµβ.: θερµικά ή χηµικά εγκαύµατα που µπορούν να ταξινοµηθούν σε περισσότερες της µιας από τις 

κατηγορίες T20-T28 

T29.0 Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, µη καθορισµένου βαθµού 

Πολλαπλά εγκαύµατα ΜΚΑ 

T29.1 Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν τον 1ο βαθµό 

T29.2- Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το 2ο βαθµό 

T29.20 Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το βαθµό 2a 

Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, µη καθορισµένου 2ου βαθµού 

T29.21 Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το βαθµό 2β 

T29.3 Θερµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, όπου αναφέρεται ότι 

τουλάχιστον ένα έγκαυµα είναι 3ου βαθµού 
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T29.4 Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, µη καθορισµένου βαθµού 

Πολλαπλά χηµικά εγκαύµατα ΜΚΑ 

T29.5 Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν τον 1ο βαθµό 

T29.6- Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το 2ο βαθµό 

T29.60 Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το βαθµό 2α 

Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, µη καθορισµένου 2ου βαθµού 

T29.61 Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το βαθµό 2β 

T29.7 Χηµικά εγκαύµατα πολλαπλών περιοχών του σώµατος, όπου αναφέρεται ότι 

τουλάχιστον ένα χηµικό έγκαυµα είναι 3ου βαθµού 

T30.- Θερµικό και χηµικό έγκαυµα, περιοχή του σώµατος µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: θερµικά και χηµικά εγκαύµατα όπου αναφέρεται η έκταση της επιφάνειας του σώµατος την 

οποία καταλαµβάνουν (T31-T32) 

T30.0 Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος, µη καθορισµένου βαθµού 

Θερµικό έγκαυµα ΜΚΑ 

T30.1 Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Θερµικό έγκαυµα 1ου βαθµού ΜΚΑ 

T30.2- Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

   T30.20 Θερµικό έγκαυµα βαθµού 2α, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Θερµικό έγκαυµα 2ου βαθµού ΜΚΑ 

Θερµικό έγκαυµα µη καθορισµένου 2ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

T30.21 Θερµικό έγκαυµα βαθµού 2β, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

T30.3 Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού ΜΚΑ 

T30.4 Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος, µη καθορισµένου βαθµού 

Χηµικό έγκαυµα ΜΚΑ 

T30.5 Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Χηµικό έγκαυµα 1ου βαθµού ΜΚΑ 

T30.6- Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

   T30.60 Χηµικό έγκαυµα βαθµού 2α, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Χηµικό έγκαυµα 2ου βαθµού ΜΚΑ 

Χηµικό έγκαυµα µη καθορισµένου 2ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

T30.61 Χηµικό έγκαυµα βαθµού 2β, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

T30.7 Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού, µη καθορισµένης περιοχής του σώµατος 

Χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού ΜΚΑ 

T31.-! Θερµικά εγκαύµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την έκταση της 

επιφάνειας του σώµατος που καταλαµβάνουν 

Σηµειώσεις: Η κατηγορία αυτή  χρησιµοποιείται ως πρόσθετος κωδικός µε τις κατηγορίες T20-T25 και Τ29. 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία Τ31, για τον προσδιορισµό του τµήµατος της 

επιφανείας του σώµατος, που καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού: 

0! Λιγότερο από 10 % ή µη καθορισµένο τµήµα της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται 

από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

Κανένα θερµικό έγκαυµα 3ου βαθµού 
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1! 10-19 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

2! 20-29 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

3! 30-39 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

4! 40-49 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

5! 50-59 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

6! 60-69 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

7! 70-79 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

8! 80-89 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

9! 90 % ή µεγαλύτερο τµήµα της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από θερµικά 

εγκαύµατα 3ου βαθµού 

T31.0-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώµατος 

[5ος χαρακτήρας: 0] 

T31.1-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 10-19% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-1] 

T31.2-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 20-29% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-2] 

T31.3-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 30-39% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-3] 

T31.4-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 40-49% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-4] 

T31.5-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 50-59% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-5] 

T31.6-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 60-69% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-6] 

T31.7-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 70-79% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-7] 

T31.8-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 80-89% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-8] 

T31.9-!   Θερµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώµατος 

[5ος χαρακτήρας: 0-9] 

T32.-! Χηµικά εγκαύµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την έκταση της 

επιφάνειας του σώµατος που καταλαµβάνουν 

Σηµειώσεις: Η κατηγορία αυτή  χρησιµοποιείται ως πρόσθετος κωδικός µε τις κατηγορίες T20-T25 και Τ29. 

Ο ακόλουθος 5ος χαρακτήρας χρησιµοποιείται στην κατηγορία Τ32, για τον προσδιορισµό του τµήµατος της 

επιφανείας του σώµατος, που καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού: 

0! Λιγότερο από 10 % ή µη καθορισµένο τµήµα της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται 

από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

Κανένα χηµικό έγκαυµα 3ου βαθµού 

1! 10-19 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

2! 20-29 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

3! 30-39 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

4! 40-49 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

5! 50-59 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

6! 60-69 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

7! 70-79 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

8! 80-89 % της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά εγκαύµατα 3ου βαθµού 

9! 90 % ή µεγαλύτερο τµήµα της επιφανείας του σώµατος καταλαµβάνεται από χηµικά 

εγκαύµατα 3ου βαθµού 
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T32.0-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώµατος 

[5ος χαρακτήρας: 0] 

T32.1-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 10-19% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-1] 

T32.2-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 20-29% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-2] 

T32.3-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 30-39% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-3] 

T32.4-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 40-49% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-4] 

T32.5-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 50-59% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-5] 

T32.6-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 60-69% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-6] 

T32.7-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 70-79% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-7] 

T32.8-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν 80-89% της επιφάνειας σώµατος [5ος 

χαρακτήρας: 0-8] 

T32.9-!   Χηµικά εγκαύµατα που καταλαµβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώµατος 

[5ος χαρακτήρας: 0-9] 

 

Κρυοπαγήµατα 

 

(T33-T35) 

Εξαιρ.: υποθερµία και άλλες συνέπειες της χαµηλής θερµοκρασίας (T68-T69) 

T33.- Επιπολής κρυοπάγηµα 

Περιλαµβ.:  κρυοπάγηµα µε νέκρωση της επιπολής στιβάδας του δέρµατος 

Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγηµα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος (T35.0) 

T33.0 Επιπολής κρυοπάγηµα της κεφαλής 

T33.1 Επιπολής κρυοπάγηµα του τραχήλου 

T33.2 Επιπολής κρυοπάγηµα του θώρακα 

T33.3 Επιπολής κρυοπάγηµα του κοιλιακού τοιχώµατος, του κατώτερου τµήµατος της ράχης 

και της πυέλου 

T33.4 Επιπολής κρυοπάγηµα του άνω άκρου 

Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγηµα του καρπού και της άκρας χειρός, µεµονωµένα (T33.5) 

T33.5 Επιπολής κρυοπάγηµα του καρπού και της άκρας χειρός 

T33.6 Επιπολής κρυοπάγηµα του ισχίου και του µηρού 

T33.7 Επιπολής κρυοπάγηµα του γόνατος και της κνήµης 

Εξαιρ.: επιπολής κρυοπάγηµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, µεµονωµένα (T33.8) 

T33.8 Επιπολής κρυοπάγηµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός 
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T33.9 Επιπολής κρυοπάγηµα άλλων και µη καθορισµένων εντοπίσεων 

Επιπολής κρυοπάγηµα (του): 

• κάτω άκρου ΜΚΑ 

• κορµού ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 
 

 

T34.- Κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού 

Εξαιρ.: κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος (T35.1) 

T34.0 Κρυοπάγηµα της κεφαλής µε νέκρωση ιστού 

T34.1 Κρυοπάγηµα του τραχήλου µε νέκρωση ιστού 

T34.2 Κρυοπάγηµα του θώρακα µε νέκρωση ιστού 

T34.3 Κρυοπάγηµα του κοιλιακού τοιχώµατος, του κατώτερου τµήµατος της ράχης και της 

πυέλου µε νέκρωση ιστού 

T34.4 Κρυοπάγηµα του άνω άκρου µε νέκρωση ιστού 

Εξαιρ.: κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού του καρπού και της άκρας χειρός, µεµονωµένα (T34.5) 

T34.5 Κρυοπάγηµα του καρπού και της άκρας χειρός µε νέκρωση ιστού 

T34.6 Κρυοπάγηµα του ισχίου και του µηρού µε νέκρωση ιστού 

T34.7 Κρυοπάγηµα του γόνατος και της κνήµης µε νέκρωση ιστού 

Εξαιρ.: κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός, µεµονωµένα (T34.8) 

T34.8 Κρυοπάγηµα της ποδοκνηµικής και του άκρου ποδός µε νέκρωση ιστού 

T34.9 Κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού άλλων και µη καθορισµένων εντοπίσεων 

Κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού (του): 

• κάτω άκρου ΜΚΑ 

• κορµού ΜΚΑ 

• ΜΚΑ 

T35.- Κρυοπάγηµα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος και µη 

καθορισµένο κρυοπάγηµα 

T35.0 Επιπολής κρυοπάγηµα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος 

Πολλαπλά επιπολής κρυοπαγήµατα ΜΚΑ 

T35.1 Κρυοπάγηµα µε νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος 

Πολλαπλά κρυοπαγήµατα µε νέκρωση ιστού ΜΚΑ 

T35.2 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα της κεφαλής και του τραχήλου 

T35.3 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα του θώρακα, της κοιλιακής χώρας, του κατώτερου 

τµήµατος της ράχης και της πυέλου 

Κρυοπάγηµα του κορµού ΜΚΑ 

T35.4 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα του άνω άκρου 

T35.5 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα του κάτω άκρου 

T35.6 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώµατος 

Πολλαπλά κρυοπαγήµατα ΜΚΑ 

T35.7 Μη καθορισµένο κρυοπάγηµα µη καθορισµένης εντόπισης 

Κρυοπάγηµα ΜΚΑ 
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∆ηλητηρίαση από φάρµακα, ναρκωτικά και βιολογικά 

δραστικές ουσίες 
 

(T36-T50) 

Περιλαµβ.: χορήγηση ή λήψη λάθος ουσίας από σφάλµα 

υπερβολική δόση αυτών των ουσιών 

Εξαιρ.: φαρµακευτική αντίδραση και δηλητηρίαση που προσβάλλει το έµβρυο και το νεογνό (P00-P96) 

τοξίκωση µε τη µορφή µέθης (F10-F19) 

κατάχρηση µη εξαρτησιογόνων ουσιών (F55.-) 

παθολογική κατάσταση µέθης (F10-F19) 

ανεπιθύµητες ενέργειες ["υπερευαισθησία", "αντίδραση", κλπ] εντός ενδείξεων και ορθώς 

χορηγούµενης φαρµακευτικής ουσίας. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ταξινοµούνται σύµφωνα 

µε το είδος των ανεπιθύµητων ενεργειών, όπως: 

• αιµατολογικές διαταραχές (D50-D76) 

• δερµατίτιδα: 

- οφειλόµενη σε λήψη ουσιών από το στόµα, εντερικά ή παρεντερικά (L27.-) 

- εξ' επαφής (L23-L25) 

• γαστρίτιδα από ακετυλοσαλικυλικό οξύ [ασπιρίνη] (K29.- ) 

• νεφροπάθεια (N14.0-N14.2) 

• µη καθορισµένη ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµάκου (T88.7) 

T36.- ∆ηλητηρίαση από αντιβιοτικά συστηµατικώς δρώντα 

Εξαιρ.: αντιβιοτικά: 

• αντινεοπλασµατικά (T45.1) 

• τοπικής εφαρµογής, που δεν ταξινοµούνται αλλού (T49.0) 

• τοπικής χρήσης για: 

- τον οφθαλµό (T49.5) 

- το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα (T49.6) 

T36.0 Πενικιλλίνες 

T36.1 Κεφαλοσπορίνες και άλλα αντιβιοτικά της β-λακτάµης 

T36.2 Οµάδα της χλωραµφαινικόλης 

T36.3 Μακρολίδια 

T36.4 Τετρακυκλίνες 

T36.5 Αµινογλυκοσίδες 

Στρεπτοµυκίνη 

T36.6 Ριφαµυκίνες 

T36.7 Αντιµυκητιασικά, συστηµατικώς δρώντα 

T36.8 Άλλα αντιβιοτικά συστηµατικώς δρώντα 

T36.9 Αντιβιοτικό συστηµατικής χορήγησης, µη καθορισµένο 

T37.- ∆ηλητηρίαση από άλλα αντιµικροβιακά και αντιπαρασιτικά 

συστηµατικώς δρώντα 

Εξαιρ.: αντιµικροβιακά: 

• τοπικής εφαρµογής ΜΤΑ (T49.0) 

• τοπικής χρήσης για: 

- τον οφθαλµό (T49.5) 

- το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα (T49.6) 

T37.0 Σουλφοναµίδες 
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T37.1 Αντιµυκοβακτηριδιακά φάρµακα 

Εξαιρ.: ριφαµυκίνες (T36.6) 

στρεπτοµυκίνη (T36.5) 

T37.2 Ανθελονοσιακά και φάρµακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίµατος 

Εξαιρ.: παράγωγα της υδροξυκινολίνης (T37.8) 

T37.3 Άλλα αντιπρωτοζωϊκά φάρµακα 

T37.4 Ανθελµινθικά φάρµακα 

T37.5 Αντιϊκά φάρµακα 

Εξαιρ.: αµανταδίνη (T42.8) 

κυτταραβίνη (T45.1) 

T37.8 Άλλα καθορισµένα αντιµικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηµατικώς δρώντα 

παράγωγα της υδροξυκινολίνης 

Εξαιρ.: ανθελονοσιακά φάρµακα (T37.2) 

T37.9 Αντιµικροβιακό και αντιπαρασιτικό συστηµατικώς δρών, µη καθορισµένο 

T38.- ∆ηλητηρίαση από ορµόνες και τα συνθετικά υποκατάστατά τους και 

ανταγωνιστές τους, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (T50.0) 

ωκυτοκίνη (T48.0) 

παραθυρεοειδικές ορµόνες και παράγωγά τους (T50.9) 

T38.0 Γλυκοκορτικοειδή και συνθετικά ανάλογα 

Εξαιρ.: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης (T49.-) 

T38.1 Θυρεοειδικές ορµόνες και υποκατάστατα 

T38.2 Αντιθυρεοειδικά φάρµακα 

T38.3 Ινσουλίνη και από του στόµατος υπογλυκαιµικά [αντιδιαβητικά] φάρµακα 

T38.4 Από του στόµατος αντισυλληπτικά 

Αντισυλληπτικά που περιέχουν µία ή περισσότερες ορµόνες 

T38.5 Άλλα οιστρογόνα και προγεσταγόνα 

Μίγµατα και υποκατάστατα 

T38.6 Αντιγοναδοτροφίνες, αντιοιστρογόνα, αντιανδρογόνα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Ταµοξιφαίνη [tamoxifen] 

T38.7 Ανδρογόνα και αναβολικά ανάλογα 

T38.8 Άλλες και µη καθορισµένες ορµόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα 

Ορµόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [ορµόνες αδενοϋπόφυσης] 

T38.9 Άλλοι και µη καθορισµένοι ορµονικοί ανταγωνιστές 

T39.- ∆ηλητηρίαση από µη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευµατικά 

T39.0 Σαλικυλικά 

T39.1 Παράγωγα της 4-αµινοφαινόλης 

T39.2 Παράγωγα της πυραζολόνης 

T39.3 Άλλα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα [ΜΣΑΦ] 

T39.4 Αντιρευµατικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: γλυκοκορτικοειδή (T38.0) 

σαλικυλικά (T39.0) 

T39.8 Άλλα µη οπιοειδή αναλγητικά και αντιπυρετικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T39.9 Μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιρευµατικά, µη καθορισµένα 
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T40.- ∆ηλητηρίαση από ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] 

Εξαιρ.: τοξίκωση µε τη µορφή µέθης (F10-F19) 

T40.0 Όπιο 

T40.1 Ηρωίνη 

T40.2 Άλλα οπιοειδή 

Κωδεΐνη 

Μορφίνη 

T40.3 Μεθαδόνη 

T40.4 Άλλα συνθετικά ναρκωτικά 

Πεθιδίνη 

T40.5 Κοκαΐνη 

T40.6 Άλλα και µη καθορισµένα ναρκωτικά 

T40.7 Κάνναβη (παράγωγα) 

T40.8 ∆ιαιθυλαµίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] 

T40.9 Άλλα και µη καθορισµένα ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] 

Μεσκαλίνη 

Ψιλοκίνη 

Ψιλοκυβίνη 

T41.- ∆ηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 

Εξαιρ.: βενζοδιαζεπίνες (T42.4) 

κοκαΐνη (T40.5) 

οπιοειδή (T40.0-T40.2) 

T41.0 Εισπνεόµενα αναισθητικά 

Εξαιρ.: οξυγόνο (T41.5) 

T41.1 Ενδοφλέβια αναισθητικά 

Θειοβαρβιτουρικά 

T41.2 Άλλα και µη καθορισµένα γενικά αναισθητικά 

T41.3 Τοπικά αναισθητικά 

T41.4 Αναισθητικά, µη καθορισµένα 

T41.5 Θεραπευτικά αέρια 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Οξυγόνο 

T42.- ∆ηλητηρίαση από αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά, υπνωτικά και 

αντιπαρκινσονικά φάρµακα 

Εξαιρ.: τοξίκωση µε τη µορφή µέθης (F10-F19) 

T42.0 Παράγωγα της υδαντοΐνης 

T42.1 Ιµινοστιβένες 

Καρβαµαζεπίνη 

T42.2 Σουκκινιµίδες και οξαζολιδινεδιόνες 

T42.3 Βαρβιτουρικά 

Εξαιρ.: θειοβαρβιτουρικά (T41.1) 

T42.4 Βενζοδιαζεπίνες 

T42.5 Μικτά αντιεπιληπτικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
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T42.6 Άλλα αντιεπιληπτικά και ηρεµιστικά-υπνωτικά φάρµακα 

Μεθακουαλόνη 

Βαλπροϊκό οξύ 

Εξαιρ.: καρβαµαζεπίνη (T42.1) 

T42.7 Αντιεπιληπτικά και καταπραϋντικά-υπνωτικά φάρµακα, µη καθορισµένα 

Υπνωτικό µέσο 

Υπνωτικό δισκίο ΜΚΑ 

Υπνωτικό ρόφηµα 

T42.8 Αντιπαρκινσονικά και άλλα κατασταλτικά του κεντρικού µυϊκού τόνου 

Αµανταδίνη 

T43.- ∆ηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρµακα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: κατασταλτικά της όρεξης (T50.5) 

βαρβιτουρικά (T42.3) 

βενζοδιαζεπίνες (T42.4) 

τοξίκωση µε τη µορφή µέθης (F10–F19) 

µεθακουαλόνη (T42.6) 

ψυχοδυσληπτικά [παραισθησιογόνα] (T40.7-T40.9) 

T43.0 Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά 

T43.1 Αντικαταθλιπτικά της οµάδας των αναστολέων της µονοαµινοξειδάσης (ΜΑΟ) 

T43.2 Άλλα και µη καθορισµένα αντικαταθλιπτικά 

T43.3 Αντιψυχωσικά και νευροληπτικά της οµάδας των φαινοθειαζινών 

T43.4 Νευροληπτικά της οµάδας της βουτυροφαινόνης και της θειοξανθένης 

T43.5 Άλλα και µη καθορισµένα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά 

Εξαιρ.: ραουβόλφια (T46.5) 

T43.6 Ψυχοδιεγερτικά µε πιθανότητα κατάχρησης 

Εξαιρ.: κοκαΐνη (T40.5) 

T43.8 Άλλα ψυχοτρόπα φάρµακα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T43.9 Ψυχοτρόπο φάρµακο, µη καθορισµένο 

T44.- ∆ηλητηρίαση από φάρµακα τα οποία δρουν πρωτίστως στο αυτόνοµο 

νευρικό σύστηµα 

T44.0 Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες 

T44.1 Άλλα παρασυµπαθητικοµιµητικά [χολινεργικά] 

T44.2 Γαγγλιοπληγικά φάρµακα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T44.3 Άλλα παρασυµπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιµουσκαρινικά] και 

σπασµολυτικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Παπαβερίνη 

T44.4 Κυρίως αγωνιστές των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Μεταραµινόλη 

T44.5 Οι κυρίως αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών ϋποδοχέων που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του άσθµατος 

(T48.6) 

T44.6 Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: αλκαλοειδή της ερισυβώδους όλυρας (T48.0) 

T44.7 Ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 
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T44.8 Κεντρικής δράσης και αδρενεργικοί αποκλειστές, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: κλονιδίνη (T46.5) 

γουανεθιδίνη (T46.5) 

T44.9 Άλλα και µη καθορισµένα φάρµακα που δρουν πρωτίστως στο αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα 

Φάρµακα που διεγείρουν αµφότερους τους α- και β- αδρενεργικούς υποδοχείς 

T45.- ∆ηλητηρίαση από πρωτογενείς συστηµατικώς και αιµατολογικώς 

δρώντες παράγοντες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T45.0 Αντιαλλεργικά και αντιεµετικά φάρµακα 

Εξαιρ.: νευροληπτικά της οµάδας της φαινοθειαζίνης (T43.3) 

T45.1 Αντινεοπλασµατικά και ανοσοκατασταλτικά φάρµακα 

Αντινεοπλασµατικά αντιβιοτικά 

Κυταραβίνη 

Εξαιρ.: ταµοξιφαίνη (T38.6) 

T45.2 Βιταµίνες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: παράγωγα του νικοτινικού οξέος (T46.7) 

βιταµίνη Κ (T45.7) 

T45.3 Ένζυµα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T45.4 Σίδηρος και ενώσεις του 

T45.5 Αντιπηκτικά 

T45.6 Ινωδολυτικά και αναστολείς ινωδόλυσης 

T45.7 Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταµίνη Κ και άλλοι παράγοντες της πήξης 

T45.8 Άλλοι πρωτογενείς συστηµατικοί και αιµατολογικοί παράγοντες 

Αίµα και προϊόντα του αίµατος 

Παράγωγα του ήπατος και άλλοι αντιαναιµικοί παράγοντες 

Υποκατάστατα πλάσµατος 

Εξαιρ.: σίδηρος (T45.4) 

ανοσοσφαιρίνη (T50.9) 

T45.9 Πρωτογενής συστηµατικός και αιµατολογικός παράγοντας, µη καθορισµένος 

T46.- ∆ηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο 

καρδιαγγειακό σύστηµα 

Εξαιρ.: µεταραµινόλη (T44.4) 

T46.0 Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες και φάρµακα µε παρόµοια δράση 

T46.1 Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου 

T46.2 Άλλα αντιαρρυθµικά φάρµακα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) 

T46.3 Στεφανιαία αγγειοδιασταλτικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

∆ιπυριδαµόλη 

Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχεών (T44.7) 

αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1) 

T46.4 Αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης 
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T46.5 Άλλα αντιυπερταστικά φάρµακα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Κλονιδίνη 

Γουανεθιδίνη 

Ραουβόλφια 

Εξαιρ.: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) 

διουρητικά (T50.0-T50.2) 

αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1) 

T46.6 Αντιυπερλιπιδαιµικά και αντιαθηροσκληρωτικά φάρµακα 

T46.7 Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 

Παράγωγα του νικοτινικού οξέος 

Εξαιρ.: παπαβερίνη (T44.3) 

T46.8 Φάρµακα κατά των κιρσών, συµπεριλαµβανοµένων των σκληρωτικών παραγόντων 

T46.9 Άλλοι και µη καθορισµένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο καρδιαγγειακό 

σύστηµα 

T47.- ∆ηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο γαστρεντερικό 

σύστηµα 

T47.0 Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων της ισταµίνης 

T47.1 Άλλα αντιόξινα και κατασταλτικά της γαστρικής έκκρισης 

T47.2 ∆ιεγερτικά υπακτικά 

T47.3 Αλατούχα και ωσµωτικά υπακτικά 

T47.4 Άλλα υπακτικά 

Φάρµακα για εντερική ατονία 

T47.5 Φάρµακα που διευκολύνουν την πέψη 

T47.6 Αντιδιαρροϊκά φάρµακα 

Εξαιρ.: αντιβιοτικά συστηµατικώς δρώντα και άλλα αντιµικροβιακά (T36-T37) 

T47.7 Εµετικοί παράγοντες 

T47.8 Άλλοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο γαστρεντερικό σύστηµα 

T47.9 Παράγοντας που δρα πρωτίστως στο γαστερεντερικό σύστηµα, µη καθορισµένος 

T48.- ∆ηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν πρωτίστως στους λείους και 

τους σκελετικούς µύες και στο αναπνευστικό σύστηµα 

T48.0 Ωκυτοκίνη και άλλα ωκυτοκικά φάρµακα 

Εξαιρ.: οιστρογόνα, προγεσταγόνα και οι ανταγωνιστές τους (T38.4-T38.6) 

T48.1 Χαλαρωτικά των σκελετικών µυών [παράγοντες νευροµυϊκού αποκλεισµού] 

T48.2 Άλλοι και µη καθορισµένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στους µύες 

T48.3 Αντιβηχικά 

T48.4 Αποχρεµπτικά 

T48.5 Φάρµακα κατά του κοινού κρυολογήµατος 

T48.6 Αντιασθµατικά, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σαλβουταµόλη 

Εξαιρ.: αγωνιστές  των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων που δε χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του 

άσθµατος (T44.5) 

ορµόνες του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [ορµόνες αδενοϋπόφυσης] (T38.8) 

T48.7 Άλλοι και µη καθορισµένοι παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο αναπνευστικό 

σύστηµα 
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T49.- ∆ηλητηρίαση από τοπικούς παράγοντες που δρουν πρωτίστως στο 

δέρµα και τους βλεννογόνους και από οφθαλµολογικά, 

ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρµακα 

Περιλαµβ.:   γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης 

T49.0 Τοπικά αντιµυκητιασικά, αντιµικροβιακά και αντιφλεγµονώδη φάρµακα, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

T49.1 Αντικνησµώδη 

T49.2 Τοπικά στυπτικά και τοπικά απορρυπαντικά 

T49.3 Ενυδατικά µέσα, προϊόντα περιποίησης και προστασίας δέρµατος 

T49.4 Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρµακα και σκευάσµατα για τη φροντίδα 

των µαλλιών 

T49.5 Οφθαλµολογικά φάρµακα και σκευάσµατα 

Αντιµικροβιακά οφθαλµολογικά φάρµακα 

T49.6 Ωτορινολαρυγγολογικά φάρµακα και σκευάσµατα 

Αντιµικροβιακά φάρµακα για το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα 

T49.7 Οδοντιατρικά φάρµακα, τοπικής χρήσης 

T49.8 Άλλοι παράγοντες τοπικής χρήσης 

Σπερµατοκτόνα 

T49.9 Παράγοντας τοπικής χρήσης, µη καθορισµένος 

T50.- ∆ηλητηρίαση από διουρητικά και από άλλα και µη καθορισµένα 

φάρµακα, φαρµακευτικές και βιοδραστικές ουσίες 

T50.0 Αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους 

T50.1 ∆ιουρητικά της αγκύλης 

T50.2 Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, θειαζίδες και άλλα διουρητικά 

Ακεταζολαµίδη 

T50.3 Ηλεκτρολυτικοί, θερµιδικοί και παράγοντες που έχουν σχέση µε τη ρύθµιση του 

ισοζυγίου ύδατος 

Από του στόµατος άλατα ενυδάτωσης 

T50.4 Φάρµακα που επηρεάζουν το µεταβολισµό του ουρικού οξέος 

Ουρικοστατικά 

Ουρικοζουρικά 

T50.5 Κατασταλτικά της όρεξης 

T50.6 Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Παράγοντες απεξάρτησης από το οινόπνευµα 

T50.7 Αναληπτικά φάρµακα και ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων 

T50.8 ∆ιαγνωστικοί παράγοντες 

T50.9 Άλλα και µη καθορισµένα φάρµακα, φαρµακευτικές και βιολογικές ουσίες 

Αλκαλοποιητικοί παράγοντες 

Οξινοποιητικοί παράγοντες 

Ανοσοσφαιρίνη 

Ανοσολογικοί παράγοντες 

Λιποτρόπα φάρµακα 

Παραθυρεοειδικές ορµόνες και παράγωγά τους 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

 

 

Σελίδα 685  

 

 
 

 

Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως µη φαρµακευτικής 

χρήσης 
 

(T51-T65) 

Εξαιρ.: αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70) 

εντοπισµένες τοξικές επιδράσεις που ταξινοµούνται αλλού (A00-R99) 

χηµικά εγκαύµατα (T20-T32) 

T51.- Τοξική επίδραση αλκοόλης 

T51.0 Αιθανόλη 

Αιθυλική αλκοόλη 

Εξαιρ.: οξεία αλκοολική τοξίκωση ή αποτελέσµατα µετά την αποδροµή της µέθης "καρηβαρία" (F10.0) 

παθολογική αλκοολική τοξίκωση (F10.0) 

µέθη (F10.0) 

T51.1 Μεθανόλη 

Μεθυλική αλκοόλη 

T51.2 2-προπανόλη 

Ισοπροπυλική αλκοόλη 

T51.3 Ζυµέλαιο 

Αλκοόλη: 

• αµυλική 

• βουτυλική [1-βουτανόλη] 

• προπυλική [1-προπανόλη] 

T51.8 Άλλες αλκοόλες 

T51.9 Αλκοόλη, µη καθορισµένη 

T52.- Τοξικές επιδράσεις από οργανικούς διαλύτες 

Εξαιρ.: αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών και αρωµατικών υδρογονανθράκων (T53.-) 

T52.0 Παράγωγα του πετρελαίου 

Βενζίνη 

Κηροζίνη [παραφινέλαιο] 

Παραφίνη 

Πετρελαϊκός αιθέρας 

T52.1 Βενζόλιο 

Εξαιρ.: οµόλογα του βενζόλιου (T52.2) 

νιτροπαράγωγα και αµινοπαράγωγα του βενζόλιου και των οµολόγων του (T65.3) 

T52.2 Οµόλογα του βενζόλιου 

Τολουόλιο [µεθυλβενζόλιο] 

Ξυλόλιο  [διµεθυλοβενζόλιο] 

T52.3 Γλυκόλες 

T52.4 Κετόνες 

T52.8 Άλλοι οργανικοί διαλύτες 

T52.9 Οργανικός διαλύτης, µη καθορισµένος 

T53.- Τοξικές επιδράσεις των αλογονοπαράγωγων των αλειφατικών και 

αρωµατικών υδρογονανθράκων 
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T53.0 Τετραχλωράνθρακας 

Τετραχλωροµεθάνιο 

T53.1 Χλωροφόρµιο 

Τριχλωροµεθάνιο 

T53.2 Τριχλωροαιθυλένιο 

Τριχλωροαιθένιο 

T53.3 Τετραχλωροαιθυλένιο 

Περχλωροαιθυλένιο 

Τετραχλωροροαιθένιο 

T53.4 ∆ιχλωροµεθάνιο 

Χλωρίδιο του µεθυλενίου 

T53.5 Χλωροφθοράνθρακες 

T53.6 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών υδρογονανθράκων 

T53.7 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αρωµατικών υδρογονανθράκων 

T53.9 Αλογονοπαράγωγο αλειφατικών και αρωµατικών υδρογονανθράκων, µη καθορισµένο 

T54.- Τοξικές επιδράσεις διαβρωτικών ουσιών 

T54.0 Φαινόλες και οµόλογά τους 

T54.1 Άλλες διαβρωτικές οργανικές ενώσεις 

T54.2 ∆ιαβρωτικά οξέα και παρόµοιες ουσίες 

Υδροχλωρικό οξύ 

Θειϊκό οξύ 

T54.3 ∆ιαβρωτικά αλκάλια και παρόµοιες ουσίες 

Υδροξείδιο καλίου 

Υδροξείδιο νατρίου 

T54.9 ∆ιαβρωτική ουσία, µη καθορισµένη 

Τοξικές επιδράσεις σαπώνων και απορρυπαντικών ουσιών 

Τοξικές επιδράσεις µετάλλων 

Περιλαµβ.: µέταλλα οποιασδήποτε προέλευσης, εκτός των φαρµακευτικών ουσιών 

αναθυµιάσεις και ατµοί µετάλλων 

Εξαιρ.: αρσενικό και οι ενώσεις του (T57.0) 

µαγγάνιο και οι ενώσεις του (T57.2) 

T56.0 Μόλυβδος και οι ενώσεις του 

T56.1 Υδράργυρος και οι ενώσεις του 

T56.2 Χρώµιο και οι ενώσεις του  

T56.3 Κάδµιο και οι ενώσεις του  

T56.4 Χαλκός και οι ενώσεις του  

T56.5 Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του 

T56.6 Κασσίτερος και οι ενώσεις του 

T56.7 Βηρύλλιο και οι ενώσεις του 

T56.8 Άλλα µέταλλα 

Θάλλιο 

T56.9 Μέταλλο, µη καθορισµένο 

T57.- Τοξική επίδραση από άλλες ανόργανες ουσίες 

T57.0 Αρσενικό και οι ενώσεις του 

T55 

T56.- 
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T57.1 Φώσφορος και οι ενώσεις του 

Εξαιρ.: οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα (T60.0) 

T57.2 Μαγγάνιο και οι ενώσεις του 

T57.3 Υδροκυάνιο 

T57.8 Άλλες καθορισµένες ανόργανες ουσίες 

T57.9 Ανόργανη ουσία, µη καθορισµένη 

T58 Τοξικές επιδράσεις µονοξειδίου του άνθρακα 

Περιλαµβ.:  Οποιασδήποτε προέλευσης 

T59.- Τοξικές επιδράσεις άλλων αερίων, αναθυµιάσεων και ατµών 

Περιλαµβ.:   προωθητικά αέρια 

Εξαιρ.: χλωροφθοράνθρακες (T53.5) 

T59.0 Οξείδια του αζώτου 

T59.1 ∆ιοξείδιο του θείου 

T59.2 Φορµαλδεΰδη 

T59.3 ∆ακρυγόνα αέρια 

T59.4 Αέριο χλώριο 

T59.5 Αέριο φθόριο και υδροφθόριο 

T59.6 Υδρόθειο 

T59.7 ∆ιοξείδιο του άνθρακα 

T59.8 Άλλα καθορισµένα αέρια, αναθυµιάσεις και ατµοί 

T59.9 Αέρια, αναθυµιάσεις και ατµοί, µη καθορισµένα 

T60.- Τοξικές επιδράσεις παρασιτοκτόνων 
Περιλαµβ.:  συντηρητικά του ξύλου 

T60.0 Οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα 

T60.1 Αλογονωµένα εντοµοκτόνα 

Εξαιρ.: χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες (T53.-) 

T60.2 Άλλα εντοµοκτόνα 

T60.3 Ζιζανιοκτόνα και µυκητοκτόνα 

T60.4 Μυοκτόνα 

Εξαιρ.: στρυχνίνη και τα άλατά της (T65.1) 

T60.8 Άλλα παρασιτοκτόνα 

T60.9 Παρασιτοκτόνο, µη καθορισµένο 

T61.- Τοξική επίδραση βλαπτικών ουσιών που προσλαµβάνονται µε βρώσιµα 

θαλασσινά 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως: 

• αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύµητη αντίδραση προς το τρόφιµο (T78.0) 

• δερµατίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2) 

• γαστρεντερίτιδα (µη λοιµώδης) (K52.-) 

βακτηριδιακές τροφιµογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) 

τοξική επίδραση ουσιών που µολύνουν τα τρόφιµα, όπως: 

• αφλατοξίνη και άλλες µυκοτοξίνες (T64) 

• υδροκυάνιο (T57.3) 

• υδράργυρος (T56.1) 

• κυανίδια (T65.0) 

T61.0 Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σιγκουατοξίνη 
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T61.1 Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σκοµβροτοξίνη 

Ισταµινοειδής αντίδραση (σύνδροµο) 

T61.2 Άλλες δηλητηριάσεις από ψάρια και οστρακοειδή 

T61.8 Τοξική επίδραση άλλων βρώσιµων θαλασσινών 

T61.9 Τοξική επίδραση άλλων µη καθορισµένων βρώσιµων θαλασσινών 

T62.- Τοξική επίδραση άλλων βλαπτικών ουσιών που προσλαµβάνονται µε 

την τροφή 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση σε τροφή, όπως: 

• αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύµητη αντίδραση προς το τρόφιµο (T78.0) 

• δερµατίτιδα (L23.6, L25.4, L27.2) 

• γαστρεντερίτιδα (µη λοιµώδης) (K52.-) 

βακτηριδιακές τροφιµογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) 

τοξική επίδραση ουσιών που µολύνουν τα τρόφιµα, όπως: 

• αφλατοξίνη και άλλες µυκοτοξίνες (T64) 

• υδροκυάνιο (T57.3) 

• υδράργυρος (T56.1) 

• κυανίδια (T65.0) 

T62.0 Βρώση µανιταριών 

T62.1 Βρώση µούρων 

T62.2 Βρώση άλλου(ων) φυτού(ών) ή τµηµάτων τους 

T62.8 Άλλες καθορισµένες βλαπτικές ουσίες που τρώγονται µε το φαγητό 

T62.9 Βλαπτική ουσία που προσλαµβάνεται µε το φαγητό, µη καθορισµένη 

T63.- Τοξική επίδραση από επαφή µε δηλητηριώδη ζώα 

T63.0 ∆ηλητήριο φιδιού 

∆ηλητήριο από θαλάσσιο φίδι 

T63.1 ∆ηλητήριο άλλων ερπετών 

∆ηλητήριο  σαύρας 

T63.2 ∆ηλητήριο σκορπιού 

T63.3 ∆ηλητήριο αράχνης 

T63.4 ∆ηλητήριο άλλων αρθρόποδων 

∆ήγµα ή νυγµός εντόµου, δηλητηριώδους 

T63.5 Τοξική επίδραση από επαφή µε ψάρια 

Εξαιρ.: τροφική δηλητηρίαση από ψάρια (T61.0-T61.2) 

T63.6 Τοξική επίδραση από επαφή µε άλλα θαλάσσια ζώα 

Μέδουσα 

Οστρακοειδή 

Θαλάσσια ανεµώνη 

Αστερίας 

Εξαιρ.: δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι (T63.0) 

τροφική δηλητηρίαση από οστρακοειδή (T61.2) 

T63.8 Τοξική επίδραση από επαφή µε άλλα δηλητηριώδη ζώα 

∆ηλητήρια αµφίβιων 

T63.9 Τοξική επίδραση από επαφή µε µη καθορισµένο δηλητηριώδες ζώο 

T64 Τοξική επίδραση από αφλατοξίνη και άλλες µυκοτοξίνες που έχουν 

µολύνει τις τροφές 

T65.- Τοξική επίδραση από άλλες και µη καθορισµένες ουσίες 
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T65.0 Κυανιούχες ενώσεις 

Εξαιρ.: υδροκυάνιο (T57.3) 

T65.1 Στρυχνίνη και άλατα αυτής 

T65.2 Καπνός και νικοτίνη 

T65.3 Παράγωγα αζώτου, και αµινοπαράγωγα του βενζόλιου και των οµολόγων του 

Ανιλίνη [βενζεναµίνη] 

Νιτροβενζόλιο 

Τρινιτροτολουόλιο 

T65.4 ∆ιθειούχος άνθρακας 

T65.5 Νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρικά οξέα και εστέρες 

1,2,3-Τρινιτρική προπανoτριόλη 

T65.6 Βαφές και χρωστικές, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T65.8 Τοξική επίδραση από άλλες καθορισµένες ουσιών 

T65.9 Τοξική επίδραση από µη καθορισµένη ουσία 

∆ηλητηρίαση ΜΚΑ 

 

 
 

Άλλες και µη καθορισµένες βλάβες από εξωτερικές αιτίες 
 

(T66-T78) 

T66 Μη καθορισµένες βλάβες λόγω ακτινοβολίας 

Περιλαµβ.:   νόσος από ακτινοβολία 

Εξαιρ.: καθορισµένες βλάβες λόγω ακτινοβολίας, όπως: 

• από ακτινοβολία προκαλούµενη: 

- γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.0) 

- σχετικές βλάβες του δέρµατος και του υποδόριου ιστού (L55-L59) 

- πνευµονίτιδα (J70.0) 

• λευχαιµία (C91-C95) 

• ηλιακά εγκαύµατα (L55.-) 

• θερµικά εγκαύµατα (T20-T31) 

T67.- Βλάβες από την επίδραση της θερµότητας και του φωτός 

Εξαιρ.: ερύθηµα [δερµατίτιδα] εκ πυραύνων (L59.0) 

διαταραχές των ιδρωτοποιών αδένων που οφείλονται στη θερµότητα (L74-L75) 

κακοήθης υπερθερµία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3) 

ηλιακό έγκαυµα (L55.-) 

σχετικές µε την ακτινοβολία διαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού (L55-L59) 

εγκαύµατα (T20-T31) 

T67.0 Θερµοπληξία και ηλίαση 

Ηλίαση 

Θερµοπληξία 

T67.1 Θερµική συγκοπή 

Θερµική καταπληξία 

T67.2 Θερµική κράµπα 

T67.3 Θερµική εξάντληση από απώλεια ύδατος 

Εξαιρ.: θερµική εξάντληση από απώλεια αλάτων (T67.4) 
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T67.4 Θερµική εξάντληση από απώλεια αλάτων 

Θερµική εξάντληση από απώλεια αλάτων και ύδατος 

T67.5 Θερµική εξάντληση, µη καθορισµένη 

Θερµική εξάντληση ΜΚΑ 

T67.6 Θερµική κόπωση, παροδική 

T67.7 Θερµικό οίδηµα 

T67.8 Άλλες επιδράσεις της θερµότητας και του φωτός 

T67.9 Βλάβες από την επίδραση της θερµότητας και του φωτός, µη καθορισµένη 

T68 Υποθερµία 

Περιλαµβ.:  υποθερµία από ατύχηµα 

Εξαιρ.: κρυοπάγηµα (T33-T35) 

υποθερµία (του): 

• νεογνού (P80.-) 

• µετά από αναισθησία (T88.5) 

• που δε σχετίζεται µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (R68.0) 

T69.- Άλλες βλάβες από χαµηλή θερµοκρασία 

Εξαιρ.: κρυοπάγηµα (T33-T35) 

T69.0 ∆ιαβροχή της άκρας χειρός και του άκρου ποδός 

Πόδι των χαρακωµάτων 

T69.1 Χιονίστρες [χείµετλα] 

T69.8 Άλλες καθορισµένες βλάβες από χαµηλή θερµοκρασία 

T69.9 Βλάβη από χαµηλή θερµοκρασία, µη καθορισµένη 

T70.- Βλάβη από ατµοσφαιρική και υδροστατική πίεση 

T70.0 Ωτική βλάβη που οφείλεται σε αύξηση της πίεσης [βαρότραυµα] 

Μέση αερωτίτιδα 

Βλαπτικές επιδράσεις στα ώτα από τις µεταβολές της περιβαλλοντικής ατµοσφαιρικής πίεσης ή της 

υδροστατικής πίεσης 

T70.1 Βλάβη παραρρίνιου κόλπου που οφείλεται σε µεταβολή της πίεσης [βαρότραυµα] 

Αεροκολπίτιδα 

Βλάβες στους κόλπους από τις µεταβολές της περιβαλλοντικής ατµοσφαιρικής πίεσης 

T70.2 Άλλες και µη καθορισµένες βλάβες λόγω µεγάλου υψόµετρου 

Βαρότραυµα ΜΚΑ 

Νόσος των αλπινιστών 

Νόσος του υψοµέτρου 

Έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται στο µεγάλο υψόµετρο 

Εξαιρ.: πολυκυτταραιµία που οφείλεται σε µεγάλο υψόµετρο (D75.1) 

T70.3 Νόσος του Caisson [νόσος της αποσυµπίεσης] 

Νόσος συµπιεσµένου αέρα 

Νόσος των δυτών 

T70.4 Βλάβες από υγρά σε υψηλή πίεση 

Τραυµατισµός από έγχυση υπό πίεση 

Τραυµατισµός από εκτόξευση υψηλής πίεσης (στη βιοµηχανία) 

T70.8 Άλλες βλάβες από ατµοσφαιρική και υδροστατική πίεση 

Τραυµατισµός από έκρηξη 

T70.9 Βλάβη από ατµοσφαιρική και υδροστατική πίεση 
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Κατάσταση ασφυξίας 

Περιλαµβ.:  πνιγµός (από στραγγαλισµό) 

συστηµατική έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται σε: 

• µηχανική παρεµπόδιση της αναπνοής 

• χαµηλή περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο 

Εξαιρ.: ασφυξία από: 

• εισρόφηση τροφής ή ξένου σώµατος (T17.-) 

• µονοξείδιο του άνθρακα (T58) 

• άλλα αέρια, αναθυµιάσεις και ατµούς (T59.-) 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού (P22.-) 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (J80) 

έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται στο µεγάλο υψόµετρο (T70.2) 

T73.- Βλαπτικές επιδράσεις από άλλες µορφές στέρησης 

T73.0 Βλαπτικές επιδράσεις της πείνας 

Λιµός 

Στέρηση τροφής 

T73.1 Βλαπτικές επιδράσεις της δίψας 

Στέρηση ύδατος 

T73.2 Εξάντληση λόγω έκθεσης σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

T73.3 Εξάντληση λόγω υπερβολικής προσπάθειας 

Υπερπροσπάθεια 

T73.8 Άλλες βλαπτικές επιδράσεις της στέρησης 

T73.9 Βλαπτική επίδραση της στέρησης, µη καθορισµένη 

T74.- Σύνδροµα κακοποίησης 
Πρέπει να κωδικοποιείται αρχικά ο οξύς τραυµατισµός, εάν είναι δυνατόν. 

T74.0 Παραµέληση ή εγκατάλειψη 

T74.1 Σωµατική κακοποίηση 

Κακοποίηση συζύγου ΜΚΑ 

Κακοποίηση παιδιού ΜΚΑ 

T74.2 Σεξουαλική κακοποίηση 

T74.3 Ψυχολογική κακοποίηση 

T74.8 Άλλα σύνδροµα κακοποίησης 

Μικτές µορφές 

T74.9 Σύνδροµο κακοποίησης, µη καθορισµένο 

Βλάβες λόγω κακοποίησης: 

• ενηλίκου ΜΚA 

• παιδιού ΜΚA 

T75.- Βλάβες λόγω άλλων εξωτερικών αιτιών 

Εξαιρ.: ανεπιθύµητες ενέργειες, που δεν ταξινοµούνται αλλού (T78.-) 

εγκαύµατα (ηλεκτρικά) (T20-T31) 

T75.0 Βλάβες από πλήξη κεραυνού 

Shock από πλήξη κεραυνού 

T75.1 Πνιγµός και µη θανατηφόρος κατάδυση 

Κράµπα των κολυµβητών 

Κατάδυση 

T71 
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T75.2 Βλαπτικές επιδράσεις από δονήσεις 

Νόσος των χειριστών δονούµενης σφύρας (κοµπρεσέρ) 

Ίλιγγος από υποηχητικά κύµατα 

Τραυµατικό αγγειοσυσπαστικό σύνδροµο 

T75.3 Νόσος από µετακινήσεις (κινέτωση) 

Ναυτία από αεροπλάνο 

Ναυτία των ταξιδιωτών 

Ναυτία από πλοίο 

T75.4 Βλαπτικές επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος 

Shock από ηλεκτρικό ρεύµα 

Θάνατος από ηλεκτρικό ρεύµα 

T75.8 Άλλες καθορισµένες βλαπτικές επιδράσεις εξωτερικών αιτιών 

Επιδράσεις από: 

• ανώµαλες δυνάµεις βαρύτητας [G] 

• έλλειψη βαρύτητας 

T78.- Ανεπιθύµητες ενέργειες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σηµειώσεις: Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται ως ο κύριος κωδικός για τον προσδιορισµό 

των βλαπτικών επιδράσεων, που δε µπορούν να ταξινοµηθούν αλλού, οι οποίες 

προέρχονται από άγνωστες, απροσδιόριστες ή ασαφώς καθορισµένες αιτίες. Σε πολλαπλή 

κωδικοποίηση, η κατηγορία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας πρόσθετος κωδικός 

για τον προσδιορισµό των επιδράσεων από καταστάσεις οι οποίες ταξινοµούνται αλλού. 

Εξαιρ.: επιπλοκές  από  χειρουργικές  επεµβάσεις  και  ιατρικές  πράξεις,  που  δεν  

ταξινοµούνται      αλλού(T80-T88) 

T78.0 Αναφυλακτικό shock, που οφείλεται σε ανεπιθύµητη αντίδραση σε τροφή 

T78.1 Άλλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις σε τροφή, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: βακτηριακές τροφιµογενείς δηλητηριάσεις (A05.-) 

δερµατίτιδα που οφείλεται σε τροφή (L27.2) 

δερµατίτιδα που οφείλεται σε επαφή τροφίµων µε το δέρµα (L23.6, L24.6, L25.4) 

T78.2 Αναφυλακτικό shock, µη καθορισµένο 

Αλλεργικό shock 

Αναφυλακτική αντίδραση ΜΚΑ 

Αναφυλαξία 

Εξαιρ.: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε: 

• ανεπιθύµητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) 

• χορήγηση ορού (T80.5) 

• παρενέργεια φαρµακευτικής ουσίας ορθώς χορηγούµενης εντός ενδείξεων (T88.6) 

T78.3 Αγγειονευρωτικό οίδηµα 

Οίδηµα του Quincke 

Γιγαντιαία κνίδωση 

Εξαιρ.: κνίδωση (L50.-) 

από χορήγηση ορού (T80.6) 

T78.4 Αλλεργία, µη καθορισµένη 

Αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ 

Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση ΜΚΑ 

Υπερευαισθησία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ φαρµακευτικής ουσίας ορθώς χορηγούµενης εντός ενδείξεων 

(T88.7) 

καθορισµένες µορφές αλλεργικής αντίδρασης όπως π.χ.: 

• αλλεργική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.2) 

• αλλεργική δερµατίτιδα (L23-L25, L27.-) 

• πυρετός εκ χόρτου (J30.1) 
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T78.8 Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που δεν ταξινοµούνται αλλού 

T78.9 Ανεπιθύµητη ενέργεια, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: ανεπιθύµητη ενέργεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας ΜΚΑ (T88.9) 

 

 

 

Ορισµένες πρώιµες επιπλοκές του τραύµατος 
 

(T79-T79) 

T79.- Ορισµένες άµεσες επιπλοκές του τραύµατος, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού (P22.-) 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (J80) 

επιπλοκές  από  χειρουργικές  επεµβάσεις  και  ιατρικές  πράξεις,  που  δεν  ταξινοµούνται  

αλλού 

(T80-T88) 

κατά τη διάρκεια ή µετά από ιατρικές επεµβάσεις (T80- T88) 

T79.0 Εµβολή αέρα (τραυµατική) 

Εξαιρ.: εµβολή αέρα που επιπλέκει: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 

• κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.0) 

T79.1 Λιπώδης εµβολή (τραυµατική) 

Εξαιρ.: λιπώδης εµβολή που επιπλέκει: 

• αποβολή, έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 

• κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.8) 

T79.2 Τραυµατική δευτεροπαθής ή υποτροπιάζουσα αιµορραγία 

T79.3 Μετατραυµατική µόλυνση του τραύµατος, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

T79.4 Τραυµατικό shock 

Shock (άµεσο) (όψιµο) µετά από τραυµατισµό 

Εξαιρ.: shock: 

• που επιπλέκει την αποβολή, την έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 

• από αναισθησία (T88.2) 

• αναφυλακτικό: 

- από φαρµακευτική ουσία που χορηγήθηκε σωστά (T88.6) 

- από ανεπιθύµητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) 

- από χορήγηση ορού (T80.5) 

- ΜΚΑ (T78.2) 

• από πλήξη κεραυνού (T75.0) 

• από ηλεκτρικό ρεύµα (T75.4) 

• µετά τον τοκετό (O75.1) 

• µη τραυµατικό ΜΤΑ (R57.-) 

• µετεγχειρητικό (T81.1) 

T79.5 Τραυµατική ανουρία 

Σύνδροµο σύνθλιψης [crush syndrome] 

Νεφρική ανεπάρκεια µετά από σύνθλιψη 

T79.6 Τραυµατική ισχαιµία µυός 

Σύνδροµο διαµερίσµατος 

Ισχαιµική σύσπαση [ισχαιµική ρίκνωση] του Volkmann 

Εξαιρ.: µη τραυµατικό σύνδροµο διαµερίσµατος (M62.2-) 
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T79.7 Τραυµατικό υποδόριο εµφύσηµα 

Εξαιρ.: εµφύσηµα (υποδόριο) που οφείλεται σε ιατρική επέµβαση (T81.8) 

T79.8 Άλλες πρώιµες επιπλοκές του τραύµατος 

T79.9 Μη καθορισµένη πρώιµη επιπλοκή τραύµατος 

 

 

 

 

Επιπλοκές από χειρουργικές επεµβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

 

(T80-T88) 
Για τον προσδιορισµό των βοηθητικών µέσων που χρησιμοποιήθηκαν και άλλων καθορισµένων καταστάσεων 

χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Κεφάλαιο XX). 

Για τον προσδιορισµό του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B98). 

Εξαιρ.: οποιαδήποτε   ιατρική  φροντίδα  για  µετεγχειρητικές  καταστάσεις   στις   οποίες   δεν έχουν  παρουσιαστεί 

επιπλοκές, π.χ.: 

• τοποθέτηση και προσαρµογή εξωτερικής προσθετικής συσκευής (Z44.-) 

• σύγκλειση εξωτερικού στόµιου (Z43.-) 

• ύπαρξη τεχνητού στοµίου (Z93.-) 

επιπλοκές από χειρουργικές επεµβάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχείας (O00-O99) 

καθορισµένες επιπλοκές που ταξινοµούνται αλλού, όπως: 

• διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού µετά από νωτιαία παρακέντηση (G97.0) 

• δυσλειτουργία κολοστοµίας (K91.4) 

• λειτουργικές διαταραχές µετά από καρδιοχειρουργική επέµβαση (I97.0-I97.1) 

• λεµφοίδηµα µετά από µαστεκτοµή (I97.2) 

• σύνδροµο µετά από λαµινεκτοµή ΜΤΑ (M96.1) 

• διαταραχές του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών (E86-E87) 

• µετεγχειρητικό σύνδροµο τυφλής έλικας (K91.2) 

• µετεγχειρητικό σύνδροµο µετά από γαστρεκτοµή (K91.1) 

ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκων και φαρµακευτικών ουσιών (A00-R99, T78.-) 

θερµικά και χηµικά εγκαύµατα από τοπικές εφαρμογές ή από ακτινοβολία (T20-T32) 

δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις φαρµακευτικών και χηµικών ουσιών (T36-T65) 

T80.- Επιπλοκές µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς 

Περιλαµβ.:  έγχυση 

Εξαιρ.: απόρριψη µοσχεύµατος µυελού των οστών (T86.00) 

T80.0 Εµβολή από αέρα µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς 

T80.1 Αγγειακές επιπλοκές µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς 

Φλεβίτιδα µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση 

Θροµβοεµβολή για θεραπευτικούς σκοπούς 

Θροµβοφλεβίτιδα 

Εξαιρ.: καταστάσεις που καθορίζονται ως: 

• οφειλόµενες σε προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-) 

• µετεγχειρητικές (T81.7) 
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T80.2 Λοιµώξεις µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς 

Λοίµωξη µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση 

Σήψη για θεραπευτικούς σκοπούς 

Για την κωδικοποίηση ενός σηπτικού shock, χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (R57.2). 

Εξαιρ.: καταστάσεις που καθορίζονται ως: 

• οφειλόµενες σε προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, 

T84.5-T84.7, T85.7-) 

• µετεπεµβατικές (T81.4) 

T80.3 Αντίδραση ασυµβατότητας του συστήµατος ΑΒΟ 

Ασύµβατη µετάγγιση αίµατος 

Αντίδραση από ασύμβατη οµάδα αίµατος σε έγχυση ή µετάγγιση 

T80.4 Αντίδραση ασυµβατότητας παράγοντα Rh 

Αντίδραση που οφείλεται στον παράγοντα Rh σε έγχυση ή µετάγγιση 

T80.5 Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ορό 

Εξαιρ.: Shock: 

• αλλεργικό ΜΚΑ (T78.2) 

• αναφυλακτικό: 

- που οφείλεται σε ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε σωστά 

(T88.6) 

- ΜΚΑ (T78.2) 

T80.6 Άλλες αντιδράσεις στη χορήγηση ορού 

∆ερµατίτιδα από χορήγηση ορού 

Τοξίκωση από χορήγηση ορού 

Νόσος από χορήγηση ορού 

Κνίδωση από χορήγηση ορού 

Εξαιρ.: ηπατίτιδα από ορό (B16.-) 

T80.8 Άλλες επιπλοκές µετά από έγχυση, µετάγγιση και θεραπευτική ένεση 

T80.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή µετά από έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς 

σκοπούς 

Αντιδράσεις από µετάγγιση ΜΚΑ 

T81.- Επιπλοκές ιατρικών επεµβάσεων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: επιπλοκές µετά από: 

• ανοσοποίηση (T88.0-T88.1) 

• έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.-) 

καθορισµένες επιπλοκές που ταξινοµούνται αλλού, όπως: 

• δερµατίτιδα οφειλόµενη σε φάρµακα και φαρµακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1,  

   L27.0- L27.1) 

• επιπλοκές από προσθετικές συσκευές, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82-T85) 

• δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρµακευτικών και χηµικών ουσιών (T36-T65) 

• απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (Τ86.-) 

ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµάκου ΜΚΑ (T88.7) 

T81.0 Αιµορραγία και αιµάτωµα που επιπλέκουν ιατρική επέµβαση, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Αιµορραγία οποιασδήποτε εντόπισης ως συνέπεια µιας επέµβασης 

Εξαιρ.: αιµάτωµα µαιευτικού τραύµατος (O90.2) 

αιµορραγία από προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-) 
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  T81.1 Καταπληξία (shock) που συµβαίνει κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια ιατρικής επέµβασης,  

που δεν ταξινοµείται αλλού 

Καταπληξία ΜΚΑ κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια ιατρικής επέµβασης 

Shock (υποογκαιµικό) (σηπτικό) 

Μετεγχειρητική καταπληξία [shock] ΜΚΑ 

Για την κωδικοποίηση ενός σηπτικού shock χρησιµοποιήστε πρόσθετο κωδικό (R57.2). 

Εξαιρ.: shock: 

• που επιπλέκει την αποβολή, την έκτοπη ή µύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 

• από αναισθησία (T88.2) 

• αναφυλακτικό: 

- από φαρµακευτική ουσία ορθώς χορηγούμενη εντός ενδείξεων (T88.6) 

- από χορήγηση ορού (T80.5) 

- ΜΚΑ (Τ78.2) 

• από ηλεκτρικό ρεύµα (T75.4) 

• µετά τον τοκετό (O75.1) 

• τραυµατικό (T79.4) 

T81.2 Τυχαίος τραυµατισµός από νύσσον ή τέµνον όργανο κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, 

που δεν ταξινοµείται αλλού 

Τυχαία 

διάτρηση: καθετήρα 

• αιµοφόρου αγγείου κατά τη διάρκεια επέµβασης, από ενδοσκόπιο 

• νεύρου όργανο 

• οργάνου µήλη 

Εξαιρ.: βλάβη από εργαλεία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O70-O71) 

καθορισµένες επιπλοκές που ταξινοµούνται αλλού, όπως το σύνδροµο διάσχισης του πλατέος 

συνδέσµου [Allen Masters] (N83.8) 

διάτρηση, νυγµός ή διάσχιση που προκαλείται από συσκευή ή εµφύτευµα που αφέθηκε σκόπιμα 

µέσα στο χειρουργικό τραύµα (T82-T85) 

T81.3 ∆ιάσπαση χειρουργικού τραύµατος, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Ρήξη χειρουργικού τραύµατος 

∆ιάνοιξη 

Εξαιρ.: ∆ιάσπαση: 

• περινεοτοµίας στη λοχεία (O90.1) 

• τραύµατος καισαρικής τοµής (O90.0) 

T81.4 Μόλυνση µετά από ιατρική επέµβαση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Απόστηµα: 

• ενδοκοιλιακό 

• µετά από συρραφή µετεπεµβατικό 

• υποδιαφραγµατικό 

• µετατραυµατικό 

Σήψη 

Εξαιρ.: λοίµωξη (από): 

• έγχυση, µετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.2) 

• προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-) 

λοίµωξη του χειρουργικού τραύµατος µετά από µαιευτική επέµβαση (O86.0) 

T81.5 Ξένο σώµα που εγκαταλείφθηκε τυχαία σε σωµατική κοιλότητα ή σε χειρουργικό 

τραύµα µετά από επέµβαση 

Συµφύσεις που οφείλεται σε ξένο σώµα που 

Απόφραξη εγκαταλείφθηκε τυχαία σε χειρουργικό τραύµα 

∆ιάτρηση ή σε σωµατική κοιλότητα 

Εξαιρ.: απόφραξη ή διάτρηση που οφείλονται σε προθέσεις και εµφυτεύµατα που αφέθηκαν σκόπιμα µέσα 

στο σώµα (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6) 
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T81.6 Οξεία αντίδραση σε ξένη ουσία η οποία εγκαταλείφθηκε τυχαία στη διάρκεια επέµβασης 

Περιτονίτιδα: 

• άσηπτη 

• χηµική 

T81.7 Αγγειακές επιπλοκές µετά από ιατρική επέµβαση, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εµβολή από αέρα µετά από επέµβαση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: εµβολή: 

•    που επιπλέκει: 

- αποβολή, έκτοπη και µύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 

- κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.-) 

• που οφείλεται σε προσθετικές συσκευές, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82.8, 

T83.8, T84.8,   T85.8-) 

•    µετά από έγχυση, µετάγγιση και ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.0) 

•    τραυµατική (T79.0) 

T81.8 Άλλες επιπλοκές επεµβάσεων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εµφύσηµα (υποδόριο) που οφείλεται σε ιατρική επέµβαση 

Επιπλοκή σε θεραπεία µε εισπνοές 

Επίμονο µετεγχειρητικό συρίγγιο 

Εξαιρ.: κακοήθης υπερθερµία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3) 

υποθερµία µετά από αναισθησία (T88.5) 

T81.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή επέµβασης 

T82.- Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, 

εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

Εξαιρ.: απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-) 

T82.0 Μηχανική επιπλοκή προσθετικής βαλβίδας της καρδιάς 

Ανεπιτυχής θέση 

∆ιαρροή 

Απόφραξη, µηχανική 

∆ιάτρηση που οφείλεται σε προσθετική βαλβίδα της καρδιάς 

Προεκβολή 

Μετατόπιση 

Ανεπάρκεια  (µηχανική) 

T82.1 Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• ηλεκτρόδια 

• γεννήτρια παλµού (µπαταρία) 

T82.2 Μηχανική επιπλοκή επέµβασης αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και βαλβιδικών 

µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαµψη και 

βαλβιδικά  µοσχεύµατα 

T82.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων αγγειακών µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• αορτικό (διχασµό) µόσχευµα (αντικατάσταση) 

• αρτηριακό (καρωτιδικό) (µηριαίο) µόσχευµα (παράκαµψης) 

T82.4 Μηχανική επιπλοκή αγγειακού καθετήρα αιµοκάθαρσης 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε αγγειακό καθετήρα αιµοκάθαρσης 

Εξαιρ.: µηχανική επιπλοκή από καθετήρα περιτοναϊκής διύλισης (T85.6) 
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T82.5 Μηχανική επιπλοκή άλλων καρδιακών και αγγειακών συσκευών και εµφυτευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο, που δηµιουργήθηκε χειρουργικά 

• αρτηριοφλεβώδη αναστόµωση, που δηµιουργήθηκε χειρουργικά 

• ενδαγγειακό αεροθάλαµο (balloon) 

• καθετήρα έγχυσης 

• τεχνητή καρδιά 

• φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας (τύπου οµπρέλλας) 

Εξαιρ.: µηχανική επιπλοκή από τους καθετήρες επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης (T85.6) 

T82.6 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική καρδιακή βαλβίδα 

T82.7 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση που οφείλεται σε άλλες καρδιακές και αγγειακές 

συσκευές, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

T82.8 Άλλες επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών προσθετικών βαλβίδων, εµφυτευµάτων και 

µοσχευµάτων 

Αιµορραγία 

Εµβολή από καρδιακές και αγγειακές 

Ίνωση προσθετικές συσκευές, 

Άλγος εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

Στένωση 

Θρόµβωση 

T82.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή καρδιακής και αγγειακής προσθετικής συσκευής, 

εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος 

T83.- Επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων του 

ουρογεννητικού συστήµατος 

Εξαιρ.: απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-) 

T83.0 Μηχανική επιπλοκή µόνιµου ουροκαθετήρα 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• διουρηθρικό µόνιµο καθετήρα 

• καθετήρα κυστεοστοµίας 

T83.1 Μηχανική επιπλοκή άλλων συσκευών και εµφυτευµάτων του ουροποιητικού 

συστήµατος 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• συσκευή ηλεκτρικής διέγερσης του ουροποιητικού συστήµατος 

• εµφυτεύµατα σφιγκτήρα  

• Stent 

T83.2 Μηχανική επιπλοκή µοσχεύµατος οργάνου του ουροποιητικού συστήµατος 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε µόσχευµα του ουροποιητικού 

συστήµατος 

T83.3 Μηχανική επιπλοκή ενδοµήτριας αντισυλληπτικής συσκευής 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδοµήτρια αντισυλληπτική συσκευή 

T83.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων της γεννητικής 

οδού 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε (εμφυτευμένες) προθέσεις του πέους 

T83.5 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, 

εµφύτευµα και µόσχευµα του ουροποιητικού συστήµατος 

T83.6 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση που οφείλεται σε πρόθεση, εµφύτευµα και 

µόσχευµα της γεννητικής οδού 
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T83.8 Άλλες επιπλοκές προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων του ουρογεννητικού 

συστήµατος 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.8 που οφείλονται σε προθέσεις, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

του ουρογεννητικού συστήµατος 

T83.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή πρόθεσης, εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος του 

ουρογεννητικού συστήµατος 

T84.- Επιπλοκές ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Εξαιρ.: κάταγµα οστού µετά από την  εισαγωγή ορθοπεδικού µοσχεύµατος, αρθρικής  πρόθεσης ή 

οστικού δίσκου (M96.6) 

απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.- ) 

T84.0 Μηχανική επιπλοκή εσωτερικής αρθρικής πρόθεσης 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση αρθρικής πρόθεσης 

T84.1 Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των οστών των άκρων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευής εσωτερικής 

οστεοσύνθεσης των άκρων 

T84.2 Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευών εσωτερικής 

οστεοσύνθεσης άλλων οστών 

T84.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων οστικών συσκευών, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• οστικό ηλεκτρονικό διεγέρτη 

• οστικό µόσχευµα 

T84.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εµφυτευµάτων και 

µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε µόσχευµα µυός και τένοντα 

T84.5 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από εσωτερική αρθρική πρόθεση 

T84.6 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από συσκευή εσωτερικής οστεοσύνθεσης 

[οποιαδήποτε εντόπιση] 

T84.7 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από άλλες ορθοπεδικές ενδοπροθέσεις, 

εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

T84.8 Άλλες επιπλοκές ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.8 οι οποίες οφείλονται σε ορθοπεδικές ενδοπροθέσεις, 

εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

T84.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή ορθοπεδικής ενδοπρόθεσης, εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος 

T85.- Επιπλοκές άλλων εσωτερικών προθέσεων, εµφυτευµάτων και 

µοσχευµάτων 

Εξαιρ.: απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-) 

T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιο-κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόµωσης 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδοκρανιο-κοιλιακή  (επικοινωνούσα) 

αναστόµωση 

T85.1 Μηχανική επιπλοκή εµφυτευµένου ηλεκτρονικού διεγέρτη του νευρικού συστήµατος 

Οι  καταστάσεις  που  ταξινοµούνται  στο  T82.0  οι  οποίες  οφείλονται  σε  ηλεκτρονικό  νευροδιεγέρτη 

(ηλεκτρόδιο) σε: 

• εγκέφαλο 

• περιφερικά νεύρα 

• νωτιαίο µυελό 

T85.2 Μηχανική επιπλοκή ενδοφθάλµιου φακού 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε ενδοφθάλµιο φακό 
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T85.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων οφθαλµικών προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• µόσχευµα κερατοειδούς 

• προσθετικό βολβό του οφθαλµού 

T85.4 Μηχανική επιπλοκή πρόθεσης και εµφυτεύµατος του µαστού 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε πρόθεση και εµφύτευµα του µαστού 

T85.5 Μηχανική επιπλοκή προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων του γαστρεντερικού 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 οι οποίες οφείλονται σε: 

• πρόθεση των χοληφόρων πόρων 

• συσκευή για την αντιµετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης 

T85.6 Μηχανική επιπλοκή άλλων καθορισµένων εσωτερικών προθέσεων, εµφυτευµάτων και 

µοσχευµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 

• µόνιµα ράµµατα 

• καθετήρα επισκληρίδιας και υποσκληρίδιας έγχυσης 

• καθετήρα περιτοναϊκής διύλισης 

• µη απορροφούµενο χειρουργικό υλικό ΜΚΑ 

Εξαιρ.: µηχανική  επιπλοκή µόνιµου  ράµµατος  (µε σύρµα)  που  χρησιµοποιείται  για την 

αποκατάσταση οστού (T84.1-T84.2) 

T85.7- Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προσθετικές συσκευές, 

εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα 

   T85.71 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης 

T85.72 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από εσωτερικές προθέσεις, εµφυτεύµατα και 

µοσχεύµατα στο νευρικό σύστηµα 

T85.78 Λοίµωξη και φλεγµονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προθέσεις, εµφυτεύµατα και 

µοσχεύµατα 

T85.8- Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εµφυτευµάτων και 

µοσχευµάτων, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Οι καταστάσεις που ταξινοµούνται στο T82.8 οι οποίες οφείλονται σε εσωτερικές προθέσεις, εµφυτεύµατα 

και µοσχεύµατα ΜΤΑ 

T85.81 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων στο νευρικό 

σύστηµα 

T85.82 Ινοκυστικές αλλοιώσεις σε µαστό µε πρόθεση ή εµφύτευµα 

T85.88 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προθέσεων, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

T85.9 Μη καθορισµένη επιπλοκή εσωτερικής πρόθεσης, εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος 

Επιπλοκή εσωτερικής πρόθεσης, εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος ΜΚΑ 

T86.- Απόρριψη και ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών 

Σηµειώσεις: η ανεπάρκεια µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών (π.χ. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε 

απόρριψη νεφρικού µοσχεύµατος) περιλαµβάνεται στον κωδικό και δε χρειάζεται να 
κωδικοποιηθεί αλλού. 

T86.0- Απόρριψη µεταµοσχευθέντων αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων και νόσος µοσχεύµατος 

έναντι ξενιστή 

Χρησιµοποιήστε πρόσθετους κωδικούς στις υποκατηγορίες Τ86.01 και Τ86.02, για την κωδικοποίηση της 

συµµετοχής κάθε οργάνου χωριστά, στη νόσο µοσχεύµατος ένταντι ξενιστή. Η ταξινόµηση των σταδίων και 

βαθµών της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή ακολουθεί τα αποτελέσµατα του συνεδρίου για την 

σταδιοποίηση της νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD], που πραγµατοποίηθηκε το 1994 στο Houston, 

USA (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, 

Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8). 

   T86.00 Απόρριψη µεταµοσχευθέντων αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων 
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  T86.01+ Οξεία νόσος µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου Ι και ΙΙ 

Σηµειώσεις: Ο εκάστοτε βαθµός της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD] αποδίδεται όταν 

υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα ταξινοµηµένα στάδια της επονοµαζόµενης οξείας οργανικής 

νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD]. 

 
Οξεία προσβολή του δέρµατος στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 έως 3 (L99.11*, L99.12*, 

L99.13*) 

Οξεία προσβολή του ήπατος στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 (K77.11*) 

Οξεία προσβολή του γαστρεντερικού στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 (K93.21*) 

 

 

   T86.02+ Οξεία νόσος µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου ΙΙΙ και IV 

Σηµειώσεις: Ο εκάστοτε βαθµός της οξείας νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD] αποδίδεται όταν 

υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα ταξινοµηµένα στάδια της επονοµαζόµενης  οξείας  οργανικής 

νόσου µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD]. Το στάδιο της οξείας προσβολής του δέρµατος στην 

νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή δεν προϋποθέτει κάποια εισαγωγικά κριτήρια για το βαθµό ΙΙΙ, 

εδώ χρησιµοποιείται µόνο για την καταγραφή. 

Οξεία προσβολή του δέρµατος στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 1 έως 4 (L99.11*, L99.12*, 

L99.13*, L99.14*) 

Οξεία προσβολή του ήπατος στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 2 έως 4 (K77.12*, Κ77.13*, 

Κ77.14*) 

Οξεία προσβολή του γαστρεντερικού στην νόσο µοσχεύµατος έναντι ξενιστή, σταδίου 2 έως 4 (K93.22*, 

Κ93.23*, Κ93.24*) 

 

 

   T86.03 Περιορισµένη χρόνια νόσος µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD]  

   T86.04 ∆ιάχυτη χρόνια νόσος µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD]  

   T86.09 Νόσος µοσχεύµατος έναντι ξενιστή [GVHD], µη καθορισµένη 

T86.1- ∆υσλειτουργία, ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού µοσχεύµατος 

T86.10 Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του νεφρικού µοσχεύµατος 

Οξεία απόρριψη νεφρικού µοσχεύµατος 

Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του µοσχεύµατος χωρίς απόδειξη απόρριψης 

Για την κωδικοποίηση της αιτίας της οξείας επιδείνωσης της λειτουργίας του οργάνου, χρησιµοποιήστε 

πρόσθετο κωδικό. 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

Σελίδα 702  
 

   T86.11 Χρόνια επιδείνωση της λειτουργίας του νεφρικού µοσχεύµατος 

Χρόνια απόρριψη νεφρικού µοσχεύµατος 

Για την κωδικοποίηση της αιτίας της χρόνιας επιδείνωσης της λειτουργίας του οργάνου, χρησιµοποιείται 

πρόσθετος κωδικός. 

   T86.12 Καθυστερηµένη λειτουργία του µοσχεύµατος 

T86.19 Άλλη και µη καθορισµένη δυσλειτουργία, ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού µοσχεύµατος 

T86.2 Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιακού µοσχεύµατος 

Εξαιρ.: επιπλοκή: 

• καρδιοπνευµονικού µοσχεύµατος (T86.3) 

• τεχνητής καρδιάς (T82.-) 

T86.3 Ανεπάρκεια και απόρριψη κάρδιο-πνευµονικού µοσχεύµατος 

T86.4- Ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού µοσχεύµατος 

   T86.40 Οξεία επιδείνωση της λειτουργίας του ηπατικού µοσχεύµατος 

Απόρριψη εντός 28 ηµερών µετά τη µεταµόσχευση 

Επιδείνωση της λειτουργίας του µοσχεύµατος 

   T86.41 Χρόνια επιδείνωση της λειτουργίας του ηπατικού µοσχεύµατος 

Απόρριψη 29 ηµέρες και άνω µετά τη µεταµόσχευση 

Επιδείνωση της λειτουργίας του µοσχεύµατος 

   T86.49 Άλλη και µη καθορισµένη ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού µοσχεύµατος 

T86.5- Ανεπάρκεια και απόρριψη δερµατικού µοσχεύµατος 

T86.50 ∆ιαταραχή αιµάτωσης δερµατικού µοσχεύµατος 

T86.51 Νέκρωση δερµατικού µοσχεύµατος 

   T86.52 Απώλεια του δερµατικού µοσχεύµατος 

T86.59 Άλλη και µη καθορισµένη ανεπάρκεια και απόρριψη δερµατικού µοσχεύµατος 

T86.8- Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών 

T86.81 Πνευµονικού µοσχεύµατος  

   T86.82 Παγκρεατικού µ ο σ χ ε ύ µ α τ ο ς  

T86.83 Μοσχεύματος κερατοειδούς του οφθαλµού 

T86.88 Άλλων µεταµοσχευθέντων οργάνων και ιστών 

Ανεπάρκεια και απόρριψη µοσχευµάτων: 

• του πεπτικού συστήµατος 

• των οστών 

T86.9 Ανεπάρκεια και απόρριψη µη καθορισµένου µεταµοσχευθέντος οργάνου και ιστού 

T87.- Επιπλοκές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασµού 

T87.0 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση (τµήµατος) του άνω άκρου 

T87.1 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση (τµήµατος) του κάτω άκρου 

T87.2 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση άλλου τµήµατος του σώµατος 

T87.3 Νευρίνωµα του κολοβώµατος µετά από ακρωτηριασµό 

T87.4 Λοίµωξη του κολοβώµατος µετά από ακρωτηριασµό 

T87.5 Νέκρωση του κολοβώµατος µετά από ακρωτηριασµό 

T87.6 Άλλες και µη καθορισµένες επιπλοκές του κολοβώµατος µετά από ακρωτηριασµό 

Του κολοβώµατος του ακρωτηριασµού: 

• µόνιµη σύγκαµψη (της εγγύς άρθρωσης) 

• αιµάτωµα 

• οίδηµα 

Εξαιρ.: σύνδροµο µέλους φαντάσµατος (G54.6-G54.7) 
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T88.- Άλλες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: επιπλοκές που ακολουθούν: 

• επεµβάσεις ΜΤΑ (T81.-) 

• έγχυση, µετάγγιση ή θεραπευτική ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς (T80.- ) 

καθορισµένες επιπλοκές που ταξινοµούνται αλλού, όπως: 

• δερµατίτιδα που οφείλεται σε φάρµακα και φαρµακευτικές ουσίες (L23.3, L24.4, L25.1, 

L27.0-L27.1) 

• επιπλοκές σε: 

- µαιευτικές επεµβάσεις και πράξεις (O75.4) 

- συσκευές, εµφυτεύµατα και µοσχεύµατα (T82-T85) 

• επιπλοκές αναισθησίας κατά τον(την): 

- λοχεία (O89.-) 

- κύηση (O29.-) 

- τοκετό (O74.-) 

• δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρµάκων και χηµικών ουσιών (T36- T65) 

τυχαία διάτρηση και τραυµατισµός κατά τη διάρκεια ιατρικής επέµβασης (T81.2) 

T88.0 Λοίµωξη µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση] 

Σήψη µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση] 

T88.1 Άλλες επιπλοκές µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση], που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξάνθηµα µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση] 

Εξαιρ.: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5) 

αρθρίτιδα µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση] (M02.2-) 

εγκεφαλίτιδα µετά από εµβόλιο [ανοσοποίηση] (G04.0) 

άλλες αντιδράσεις σε χορήγηση ορού (T80.6) 

T88.2 Shock που οφείλεται σε αναισθησία 

Shock που οφείλεται σε αναισθησία κατά την οποία η ουσία χορηγήθηκε σωστά 

Εξαιρ.: επιπλοκές της αναισθησίας: 

• από υπερδοσολογία ή χορήγηση λανθασµένης ουσίας (T36-T50) 

• σε λοχεία (O89.-) 

• σε κύηση (O29.-) 

• σε τοκετό (O74.-) 

µετεγχειρητικό shock ΜΚΑ (T81.1) 

T88.3 Κακοήθης υπερθερµία, που οφείλεται σε αναισθησία 

T88.4 Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση 

T88.5 Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας 

Υποθερµία µετά από αναισθησία 

T88.6 Αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµακευτικής ουσίας ή 

φαρµάκου εντός ενδείξεων ορθώς χορηγηθέντων 

Εξαιρ.: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5) 

T88.7 Μη καθορισµένη ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµάκου ή φαρµακευτικής ουσίας 

Αλλεργική αντίδραση σε φαρµακευτική ουσία 

Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση ή φάρµακο εντός ενδείξεων 

Υπερευαισθησία ορθώς χορηγηθέντος 

Ανεπιθύµητη ενέργεια 

Φαρµακευτική: 

• αντίδραση ΜΚΑ 

• υπερευαισθησία ΜΚΑ 

Εξαιρ.: καθορισµένες   ανεπιθύµητες   ενέργειες   φαρµάκων   και   φαρµακευτικών   ουσιών   (A00-R99, 

T80-T88.6, T88.8) 
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T88.8 Άλλες καθορισµένες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

T88.9 Επιπλοκή χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, µη καθορισµένη 

Εξαιρ.: ανεπιθύµητη ενέργεια ΜΚΑ (T78.9) 

 

 

Άλλες επιπλοκές τραύµατος που δεν ταξινοµούνται αλλού 
 

(T89-T89) 

T89.- Άλλες καθορισµένες επιπλοκές τραύµατος 

T89.0- Επιπλοκές ανοικτού τραύµατος 

Για την κωδικοποίηση του λοιµογόνου παράγοντα, χρησιµοποιείται πρόσθετος κωδικός (B95-B98) 

   T89.00 Μη καθορισµένο 

T89.01 Ξένο σώµα (µε ή χωρίς λοίµωξη) 

T89.02 Λοίµωξη 

T89.03 Άλλο 

Καθυστερηµένη θεραπεία 

Καθυστερηµένη επούλωση τραύµατος 

 

 

 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών, δηλητηριάσεων 

και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες 
 

(T90-T98) 
Σηµειώσεις: Οι κατηγορίες αυτές προορίζονται να χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των κατηγοριών S00-

S99 και T00-T88 ως την αιτία των δευτεροπαθών καταστάσεων, οι οποίες αυτές καθεαυτές ταξινοµούνται 

αλλού. Οι «δευτεροπαθείς καταστάσεις» περιλαµβάνουν εκείνες που καθορίζονται σαν τέτοιες, ή σαν 

επακόλουθες, καθώς και εκείνες πού παρουσιάζονται ένα έτος ή περισσότερο µετά τον οξύ τραυµατισµό 

T90.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού της κεφαλής 

T90.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπολής τραυµατισµού της κεφαλής 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S00.- 

T90.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύµατος της κεφαλής 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S01.- 

T90.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγµατος του κρανίου και των οστών του προσώπου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S02.- 

T90.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού κρανιακών νεύρων 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S04.- 

T90.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού του οφθαλµού και του οφθαλµικού κόγχου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S05.- 

T90.5 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ενδοκρανιακού τραυµατισµού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στην S06.- 
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T90.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισµένων τραυµατισµών της κεφαλής 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S03, S07-S08 και S09.0-S09.8 

T90.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένου τραυµατισµού της κεφαλής 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στον S09.9 

T91.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών του τραχήλου και του κορµού 

T91.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπολής τραυµατισµού και ανοικτού τραύµατος του 

τραχήλου και του κορµού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S10-S11, S20-S21, S30-S31 και T09.0-T09.1 

T91.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγµατος της σπονδυλικής στήλης 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S12.-, S22.0-S22.1, S32.0-, S32.7 και T08 

T91.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλου κατάγµατος του θώρακα και της πυέλου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 και S32.8- 

T91.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού του νωτιαίου µυελού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού  που ταξινοµείται στα S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-,  S34.0-  S34.1 

και T09.3 

T91.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού των ενδοθωρακικών οργάνων 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S26-S27 

T91.5 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού των ενδοκοιλιακών και πυελικών οργάνων 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S36-S37 

T91.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισµένων τραυµατισµών του τραχήλου και του 

κορµού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, 

S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 και 

T09.4-T09.8 

T91.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένου τραυµατισµού του τραχήλου και του 

κορµού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S19.9, S29.9, S39.9 και T09.9 

T92.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών του άνω άκρου 

T92.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύµατος του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1 

T92.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγµατος του βραχίονα 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S42.-, S52.- και T10 

T92.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγµατος στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χειρός 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο S62.- 

T92.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις εξαρθρήµατος και διαστρέµµατος του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S43.-, S53.-, S63.- και T11.2 

T92.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού νεύρου του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S44.-, S54.-, S64.- και T11.3 

T92.5 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού µυός και τένοντα του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S46.-, S56.-, S66.- και T11.5 

T92.6 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις συνθλιπτικού τραυµατισµού και τραυµατικού 

ακρωτηριασµού του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S47-S48, S57-S58, S67-S68 και T11.6 

T92.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισµένων τραυµατισµών του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, 

S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 και T11.8 
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T92.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένου τραυµατισµού του άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα S49.9, S59.9, S69.9 και T11.9 

T93.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών του κάτω άκρου 

T93.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ανοικτού τραύµατος του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1 

T93.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγµατος του µηριαίου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στο S72.- 

T93.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καταγµάτων του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S82.-, S92.- και T12 

T93.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις εξαρθρήµατος και διαστρέµµατος του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S73.-, S83.-, S93.- και T13.2 

T93.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού νεύρου του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S74.-, S84.-, S94.- και T13.3 

T93.5 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού µυός και τένοντα του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S76.-, S86.-, S96.- και T13.5 

T93.6 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις συνθλιπτικού τραυµατισµού και τραυµατικού 

ακρωτηριασµού του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S77-S78, S87-S88, S97-S98 και T13.6 

T93.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων καθορισµένων τραυµατισµών του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, 

S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 και T13.8 

T93.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένου τραυµατισµού του κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµούνται στα S79.9, S89.9, S99.9 και T13.9 

T94.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών που αφορούν πολλαπλές και µη 

καθορισµένες περιοχές του σώµατος 

T94.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών που αφορούν πολλαπλές περιοχές του 

σώµατος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T00-T07 

T94.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµών, που δεν καθορίζονται κατά περιοχή του 

σώµατος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στο T14.- 

T95.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικών, χηµικών εγκαυµάτων και 

κρυοπαγημάτων 

T95.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χηµικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος της 

κεφαλής και του τραχήλου 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 και T35.2 

T95.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χηµικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του 

κορµού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 και T35.3 

T95.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χηµικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του 

άνω άκρου 

∆ευτεροπαθείς  καταστάσεις τραυµατισµού  που  ταξινοµείται στα T22-T23, T33.4-T33.5,  T34.4-T34.5   και 

T35.4 

T95.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χηµικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του 

κάτω άκρου 

∆ευτεροπαθείς  καταστάσεις τραυµατισµού  που  ταξινοµείται στα T24-T25, T33.6-T33.8,  T34.6-T34.8   και 

T35.5 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XIX 
 

 

 

Σελίδα 707  
 

 
 

T95.4 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις θερμικού και χηµικού εγκαύματος που ταξινοµούνται µόνο 

σύµφωνα µε την έκταση του σώµατος που καταλαµβάνουν 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T31-T32 

T95.8 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλου καθορισµένου θερμικού και χηµικού εγκαύματος και 

κρυοπαγήματος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T26-T29, T35.0-T35.1 και T35.6 

T95.9 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις µη καθορισµένου θερμικού και χηµικού εγκαύματος και 

κρυοπαγήματος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τραυµατισµού που ταξινοµείται στα T30.-, T33.9, T34.9 και T35.7 

T96 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις δηλητηρίασης από φάρµακα, φαρµακευτικές 

και βιολογικές ουσίες 

Περιλαµβ.:  δευτεροπαθείς καταστάσεις δηλητηρίασης που ταξινοµείται στα T36-T50 

T97 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις τοξικών επιδράσεων ουσιών οι οποίες δεν είναι 

πρωτίστως φαρµακευτικής προέλευσης 

Περιλαµβ.:  δευτεροπαθείς καταστάσεις τοξικών επιδράσεων που ταξινοµούνται στα T51-T65 

T98.- ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και µη καθορισµένων επιδράσεων από 

εξωτερικές αιτίες 

T98.0 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις από την είσοδο ξένου σώµατος σε φυσικό στόµιο του 

σώµατος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιδράσεων που ταξινοµούνται στα T15-T19 

T98.1 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και µη καθορισµένων επιδράσεων από εξωτερικές 

αιτίες 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιδράσεων που ταξινοµούνται στα T66-T78 

T98.2 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις ορισμένων πρώιμων επιπλοκών τραύµατος 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών που ταξινοµούνται στο T79.- 

T98.3 ∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν 

ταξινοµούνται αλλού 

∆ευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών που ταξινοµούνται στα T80-T88 
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Κεφάλαιο XX 

Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας 

(V01 - Y98) 
 

Αυτό το κεφάλαιο, το οποίο σε προηγούµενες εκδόσεις της ICD αποτελούσε συµπληρωµατική ταξινόµηση, επιτρέπει την 

ταξινόµηση περιβαλλοντικών γεγονότων και συνθηκών ως αιτία τραυµατισµού, δηλητηρίασης και άλλων ανεπιθύµητων 

ενεργειών. Όταν ένας κωδικός από αυτό το τµήµα είναι κατάλληλος, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε 

κωδικό από άλλο κεφάλαιο της ταξινόµησης, ώστε να υποδείξει τη φύση της νοσολογικής οντότητας. Τις περισσότερες 

φορές αυτή η οντότητα µπορεί να ταξινοµηθεί στο κεφάλαιο ΧIX "τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και ορισµένες άλλες 

συνέπειες εξωτερικών αιτιών" (S00-T98). 

 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

V01-X59   Ατυχήµατα 

X60-X84   Σκόπιμος αυτοτραυµατισµός 

X85-Y09   Επίθεση 

Y10-Y34   Γεγονός µε ακαθόριστες συνθήκες 

Y35-Y36   Νόµιµη παρέµβαση και πολεμικοί χειρισµοί 

Y40-Y84   Επιπλοκές από ιατρική ή χειρουργική περίθαλψη 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

V99! Ατύχηµα µε µέσο μεταφοράς 

W49.-!       Έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις από άψυχα αντικείμενα 

W64.-!      Έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις έμψυχων αντικειμένων 

W87.-!       Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύµα 

W91.-! Έκθεση σε ακτινοβολία 

W92.-! Έκθεση σε υπερβολική θερµότητα τεχνητής προέλευσης 

W93.-! Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 

W94.-! Έκθεση σε υψηλή ή χαµηλή ατµοσφαιρική πίεση και σε µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης 

X19.-! Θερµικό έγκαυµα ή έγκαυµα από υγρά σε υψηλή θερµοκρασία 

X29.-! Επαφή µε δηλητηριώδες ζώο ή φυτό 

X49.-! Ακούσια δηλητηρίαση από επιβλαβείς ουσίες και έκθεση σε αυτές 

X59.-! Ατύχηµα από έκθεση σε άλλους και µη καθορισµένους παράγοντες 

X84.-! Σκόπιμος  αυτοτραυµατισµός 

Y09.-! Επίθεση 

Y34.-! Γεγονός µη καθορισµένο µε ακαθόριστες συνθήκες 

Y35.-! Τραυµατισµός από νόµιµη παρέµβαση 

Y36.-! Τραυµατισµός από πολεμικές επιχειρήσεις 

Y57.-! Ανεπιθύµητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση φαρµάκων και φαρµακευτικών ουσιών 

Y59.-! Ανεπιθύµητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση εμβολίων ή άλλων βιοδραστικών ουσιών 

Y69! Ανεπιθύμητα συµβάµατα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης 

Y82.-! Ανεπιθύμητα συµβάµατα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα, κατά την εφαρµογή διαγνωστικών και 

θεραπευτικών µμεθόδων 

Y84.-! Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιµης επιπλοκής του ασθενούς, 

χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύμητο συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης 
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Ατυχήµατα 

 

(V01-X59) 
V99! Ατύχηµα µε µέσο μεταφοράς 

Περιλαµβ.:  ατύχηµα µε λεωφορείο 

ατύχηµα µε τρένο 

ατύχηµα µε ποδήλατο 

ατύχηµα µε πεζό 

ατύχηµα µε φορτηγό 

ατύχηµα µε νταλίκα 

ατύχηµα µε εναέριο µέσο 

ατύχηµα µε µμοτοποδήλατο/µμηχανή 

ατύχηµα µε ιδιωτικό αυτοκίνητο (ΙΧ) 

ατύχηµα από ιππασία ή ζωήλατο όχημα 

ατύχηµα µε τραμ 

ατύχηµα µε ειδικό όχημα 

ατύχηµα µε θαλάσσιο όχημα 

Εξαιρ.: γεγονός µε ακαθόριστες συνθήκες (Y34.9) 

πνιγµός λόγω εκούσιου άλματος από σκάφος, το οποίο δε συμμετέχει σε ατύχηµα (X59.9) 

έκθεση σε µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης κατά την προσγείωση ή απογείωση (W94.9) 

ειδικό όχημα που είναι σε ακινησία ή για συντήρηση (W49.9) 

σκοπίμως προκληθέν ατύχηµα µε αυτοκίνητο (Y09.9) 

ατυχήματα µε συµµετοχή οχημάτων, χωρίς όµως αναφορά σε μικροτραυματισμούς, όπως π.χ. 

τον τραυµατισµό δακτύλου στην πόρτα του οχήματος (W49.9) 

ατυχήματα σε άτοµα που εργάζονται στη συντήρηση ή επισκευή µέσων μεταφοράς, εκτός αν 

τραυματιστούν από άλλο µέσο, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση (W49.9) 

σκόπιμος αυτοτραυµατισµός (X84.9) 

σύγκρουση πεζού (ή µέσου που χρησιµοποιείται από αυτόν) µε άλλο πεζό (ή µέσου που 

χρησιµοποιείται από αυτόν) (X59.9) 

W49.-!   Έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις από άψυχα αντικείμενα 
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W49.9!   Ατύχηµα από έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις από άψυχα αντικείμενα 

Έκθεση σε: 

• θόρυβο 

• δονήσεις 

Ατύχηµα από: 

• είσοδο ξένου σώµατος ή αντικειμένου δια µέσου του δέρµατος 

• (πτώση) αντικειµένων 

• πυροβόλο όπλο 

• πυροτέχνηµα 

• βελόνη έγχυσης 

• έκρηξη λέβητα 

• µηχανή 

• µαχαίρι 

• εργαλείο 

Εξαιρ.: καυστικό (διαβρωτικό) υγρό (X49.9) 

εισρόφηση ή κατάποση ξένου σώµατος µε απόφραξη των αεραγωγών (X59.9) 

κατάρρευση φλεγόµενου κτιρίου (X59.9) 

έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύµα (W87.9) 

έκθεση σε φυσική καταστροφή (X59.9) 

επαφή ή σύγκρουση µε ζώα ή ανθρώπους (W64.9) 

επαφή µε αιχµηρό γυαλί (X59.9) 

επίθεση (Y09.9) 

σκόπιµος αυτοτραυµατισµός (X84.9) 

 

 

W64.-!   Έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις έµψυχων αντικειµένων 

W64.9!   Ατύχηµα από έκθεση σε µηχανικές δυνάµεις έµβιων όντων 

Τραυµατισµός από συνάθροιση πολλών ατόµων ή λόγω πανικού που προκλήθηκε σε µεγάλη συνάθροιση 

ατόµων 

Νυγµός από έντοµο, µη δηλητηριώδες 

∆ήγµα από ζώο (µη δηλητηριώδες) 

Τραυµατισµός από φυτό (µη δηλητηριώδες) 

Εξαιρ.: δήγµα, δηλητηριώδες (X29.9) 

τραυµατισµός από αντικείµενα (W49.9) 

νυγµός/τσίµπηµα (δηλητηριώδης/ες) (X29.9) 

πτώση µετά από  σύγκρουση  πεζού (ή µέσου που χρησιµοποιείται από  αυτόν)  µε  άλλον  

πεζό  (ή µέσου που χρησιµοποιείται από αυτόν) (X59.9) 

επίθεση (Y09.9) 

W87.-!   Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύµα 

W87.9!   Ατύχηµα από έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύµα 

Ηλεκτροπληξία 

Έγκαυµα από ηλεκτρικό ρεύµα 

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση  σε επιπλοκή  από  ιατρική περίθαλψη,  χωρίς ένδειξη ατυχούς 

περιστατικού (Y84.9) 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεµβάσεων (Y69) 

W91.-!   Έκθεση σε ακτινοβολία 
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W91.9!   Ατύχηµα από έκθεση σε ακτινοβολία 

Έκθεση σε: 

• ιονίζουσα ακτινοβολία 

• ραδιενεργά ισότοπα 

• τεχνητή ορατή ακτινοβολία (ορατό φως) 

• τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία 

• ακτίνες X 

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο 

συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης (Y84.9) 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεµβάσεων (Y69) 

W92.-!   Έκθεση σε υπερβολική θερµότητα τεχνητής προέλευσης 

W92.9!   Ατύχηµα από θερµότητα τεχνητής προέλευσης 

Έκθεση σε υπερβολική θερµότητα τεχνητής προέλευσης 

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο 

συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης (Y84.9) 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεµβάσεων (Y69) 

W93.-!   Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 

W93.9!   Ατύχηµα από υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 

Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο 

συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης (Y84.9) 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεµβάσεων (Y69) 

W94.-!   Έκθεση σε υψηλή ή χαµηλή ατµοσφαιρική πίεση και σε µεταβολές της ατµοσφαιρικής 

πίεσης 

W94.9!   Ατύχηµα από µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης 

Έκθεση σε υψηλή ή χαµηλή ατµοσφαιρική πίεση και σε µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης 

Εξαιρ.: παθολογική αντίδραση σε επιπλοκή από ιατρική περίθαλψη, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο 

συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης (Y84.9) 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή άλλων ιατρικών επεµβάσεων (Y69) 

 

 

 

X19.-!     Θερµικό έγκαυµα ή έγκαυµα από υγρά σε υψηλή θερµοκρασία 

X19.9! Θερµικό έγκαυµα ή έγκαυµα από υγρά σε υψηλή θερµοκρασία 

Έγκαυµα από καυτά/ους: 

• ατµούς 

• υγρά 

• αέρια 

• αντικείµενα 

• τρόφιµα 

• άλλα υλικά 

Εξαιρ.: έκθεση σε: 

• φωτιά και φλόγες (X59.9) 

• υπερβολική θερµότητα φυσικής προέλευσης 

αντικείµενα τα οποία φυσιολογικά δεν είναι θερµά, π.χ. ένα αντικείµενο το οποίο γίνεται θερµό 

λόγω οικιακής πυρκαγιάς (X00-X09) 

X29.-!   Επαφή µε δηλητηριώδες ζώο ή φυτό 
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X29.9! Ατύχηµα κατά την επαφή µε δηλητηριώδες ζώο ή φυτό 

∆ηλητηριώδες δήγµα ζώου ή δηλητηριώδης νυγµός εντόµου 

Τραυµατισµός από δηλητηριώδες φυτό 

Εξαιρ.: κατανάλωση δηλητηριωδών ζώων ή φυτών (X49.9) 

σαύρα (µη δηλητηριώδης) (W64.9) 

φίδι, µη δηλητηριώδες (W64.9) 

θαλάσσια ζώα, µη δηλητηριώδη (W64.9) 

τραυµατισµοί ΜΚΑ από φυτά (φύλλα ή αγκάθια) (W64.9) 

X49.-!     Ακούσια δηλητηρίαση από επιβλαβείς ουσίες και έκθεση σε αυτές 

X49.9! Ακούσια δηλητηρίαση 

Ακούσια υπερδοσολογία φαρµάκου 

Λανθασµένη χορήγηση φαρµάκου 

Ακούσια δηλητηρίαση από έκθεση σε: 

• αλκοόλ 

• φαρµακευτικές και άλλες βιοδραστικές ουσίες 

• καυστικό (διαβρωτικό) υγρό 

• αλλογενείς υδρογονάνθρακες 

• οργανικούς διαλύτες 

• παρασιτοκτόνα 

Κατανάλωση δηλητηριωδών ζώων ή φυτών 

Εξαιρ.: χρήση στην απόπειρα αυτοκτονίας ή για σκοπούς πρόκλησης θανάτου ή βλάβης ή άλλης 

συµπεριφοράς που ταξινοµείται στους κωδικούς X84.9, Y09.9, Y34.9 

επαφή µε δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X29.9) 

ανεπιθύµητη ενέργεια από φάρµακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή 

προφυλακτική δοσολογία (Y57.9, Y59.9) 

X59.-!   Ατύχηµα από έκθεση σε άλλους και µη καθορισµένους παράγοντες 
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X59.9! Άλλο και µη καθορισµένο ατύχηµα 

(Ακούσια) έκθεση σε άλλους παράγοντες 

Εισρόφηση 

Κατάρρευση φλεγόµενου κτιρίου 

Ασφυξία στο κρεβάτι 

Πνιγµός 

Έκθεση σε: 

• φωτιά και φλόγες 

• καπνός 

• ηλιακό φώς 

• υπερβολική/ό θερµότητα και ψύχος φυσικής προέλευσης 

Πτώση αντικειµένων σε φυσικές καταστροφές 

Θύµα από: 

• κεραυνό 

• σεισµό 

• χιονοστιβάδα 

• καταιγίδα 

• παλιρροϊκό κύµα [τσουνάµι] 

• τραυµατισµό από κατάρρευση κτιρίων ή δοµών λόγω σεισμού 

• πληµµύρα 

Στραγγαλισµός 

Ατύχηµα από πτώση (σε νερό) 

Τραυµατισµός ή νόσος από υπερβολικές κινήσεις ή υπερβολική σωµατική άσκηση 

Εξαιρ.: επαφή, µε ή χωρίς εισπνοή: 

• υγραερίου (W93.9) 

• ξηρού πάγου (W93.9) 

εµπρησµός (Y09.9) 

έγκαυµα από έκρηξη (W49.9) 

πνιγµός από: 

• ατύχηµα µε µέσο µεταφοράς 

• ατύχηµα µε θαλάσσιο όχηµα 

τραυµατισµός από συνάθροιση πολλών ατόµων ή λόγω πανικού που προκλήθηκε σε µεγάλη 

συνάθροιση ατόµων (W64.9) 

ψύχος τεχνητής προέλευσης (W93.9) 

απόφραξη του οισοφάγου από τροφή, ξένο σώµα ή εµέσµατα, χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή 

απόφραξη των αεραγωγών (W49.9) 

πτώση (από): 

• σε συνδυασµό µε συσκευές και εγκατάστασεις που χρησιµοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο 

          W49.9) 

•  µηχανήµατα (σε λειτουργία) (W49.9) 

• µεταφορικό όχηµα (V99) 

επίθεση (Y09.9) 

ατυχήµατα µε µέσα µεταφοράς, που χρησιµοποιούνται ως µέσα µετακίνησης (V99) 

υπερβολική θερµότητα τεχνητής προέλευσης (W92.9) 

τραυµατισµός, εξαιρουµένης της αφυξίας ή απόφραξης των αεραγωγών, από τροφή, ξένο σώµα ή 

εµέσµατα (W49.9) 

τραυµατισµός από πτώση δέντρου ή άλλου αντικειµένου που προκαλείται από τον κεραυνό (W49.9) 

παραµέληση ή αµέλεια (Y09.9) 

ενταφιασµός χωρίς ασφυξία ή πνιγµό (W49.9) 
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Σκόπιµος  αυτοτραυµατισµός 

 

(X60-X84) 
X84.-!     Σκόπιµος αυτοτραυµατισµός 

X84.9! Σκόπιµος αυτοτραυµατισµός 

Σκόπιµη αυτοδηλητηρίαση ή τραυµατισµός 

Αυτοκτονία (απόπειρα) 

 

 

 

 

Επίθεση 

 

(X85-Y09) 
Y09.-!    Επίθεση 

   Y09.9! Επίθεση 

Κακοµεταχείριση 

Κακοποίηση 

Επίθεση µε: 

• φαρµακευτική ουσία 

• χηµική ουσία 

• όπλο 

Φόνος 

Τραυµατισµός από άλλο πρόσωπο µε πρόθεση πρόκλησης τραυµατισµού ή θανάτου µε κάθε δυνατό µέσο 

Παραµέληση 

Σκοπίµως προκληθέν ατύχηµα µε αυτοκίνητο 

Εξαιρ.: τραυµατισµοί από: 

• νόµιµη παρέµβαση (Y35.7) 

• πολεµικούς χειρισµούς (Y36.9) 

 

 

 

 
 

Γεγονός µε ακαθόριστες συνθήκες 

 

(Y10-Y34) 
Y34.-!     Γεγονός µη καθορισµένο µε ακαθόριστες συνθήκες 

Y34.9! Γεγονός µη καθορισµένο µε ακαθόριστες συνθήκες 

Αυτοτραυµατισµός ή έκθεση σε κάθε είδους βίαιη ενέργεια, η οποία λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης, δεν 

µπορεί να διακριθεί ανάµεσα σε ατύχηµα, αυτοτραυµατισµό ή επίθεση 

Εξαιρ.: αυτοδηλητηρίαση, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία εάν πρόκειται για ατύχηµα ή 

απόπειρα αυτοκτονίας (X49.9) 
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Νόµιµη παρέµβαση και πολεµικοί χειρισµοί 

 

(Y35-Y36) 
Y35.-!     Τραυµατισµός από νόµιµη παρέµβαση 

Y35.7! Τραυµατισµός από νόµιµη παρέµβαση 

Τραυµατισµός από νόµιµη παρέµβαση µέσω πυροβολισµού µε τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και πυροβόλο όπλο 

Y36.-!     Τραυµατισµός από πολεµικές επιχειρήσεις 

Y36.9! Τραυµατισµός από πολεµικές επιχειρήσεις 

Τραυµατισµός σε ταραχές 

 

 

 

 
 

Επιπλοκές από ιατρική ή χειρουργική περίθαλψη 

 

(Y40-Y84) 

Περιλαµβ.:   χειρουργικές και ιατρικές επεµβάσεις ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιµης επιπλοκής του ασθενούς, 

χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

φάρµακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία ως η αιτία 

οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας 

επιπλοκές από ιατρικές συσκευές και προϊόντα 

ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης 

Εξαιρ.: ακούσια υπερδοσολογία φαρµάκου ή λάθος χορήγηση ή λήψη λάθος φαρµάκου (X49.9) 

Y57.-!    Ανεπιθύµητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση φαρµάκων και φαρµακευτικών ουσιών 

Y57.9! Επιπλοκές από φάρµακα και φαρµακευτικές ουσίες 

Ανεπιθύµητη ενέργεια από φάρµακο που χορηγήθηκε βάσει ενδείξεων σε σωστή θεραπευτική ή 

προφυλακτική δοσολογία 

Εξαιρ.: ατυχήµατα στην τεχνική της χορήγησης των φαρµάκων, φαρµακευτικών και βιοδραστικών 

ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις 

Y59.-!    Ανεπιθύµητες ενέργειες από θεραπευτική χρήση εμβολίων ή άλλων βιοδραστικών ουσιών 

Y59.9! Επιπλοκές από εµβόλιο ή βιοδραστική ουσία 

Ανεπιθύµητες ενέργειες από εμβόλια και βιοδραστικές ουσίες που χορηγήθηκαν καταλλήλως σε 

θεραπευτική ή προφυλακτική δοσολογία 

Εξαιρ.: ατυχήµατα στην τεχνική της χορήγησης των φαρµάκων, φαρµακευτικών και βιοδραστικών 

ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (Y69) 
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Y69! Ανεπιθύμητα συµβάµατα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 

περίθαλψης 

Περιλαµβ.:  λανθασμένη δοσολογία 

επιμολυσμένες ουσίες 

ανεπαρκείς άσηπτες συνθήκες 

ακούσια παραµονή ξένου σώµατος στο σώµα του ασθενούς 

ακούσια τοµή, διατοµή, διάτρηση ή αιµορραγία 

πρόωρη διακοπή της θεραπείας 

Εξαιρ.: χειρουργικές και ιατρικές επεµβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης ή όψιµης επιπλοκής 

του ασθενούς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια της 

επέµβασης (Y84.9) 

ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια µιας 

επέµβασης) (µετά από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους) (Y82.8) 

Y82.-!    Ανεπιθύμητα συµβάµατα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα, κατά την εφαρµογή 

διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων 

Y82.8! Ανεπιθύμητα συµβάµατα από ιατρικές συσκευές και προϊόντα 

Ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια µιας επέµβασης) (µετά 

από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους) 

Εξαιρ.: ανεπιθύμητα συµβάµατα κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, τα οποία 

ταξινοµούνται στους κωδικούς Y69! 

όψιµη επιπλοκή µετά από χρήση ιατρικών συσκευών και προϊόντων χωρίς να αναφέρεται 

κάποια ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία (Y84.9!) 

Y84.-!     Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή 

όψιµης επιπλοκής του ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο συµβάν 

κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

Y84.9! Επιπλοκές από ιατρική πράξη, µη καθορισµένη 

Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις, ως αιτίες παθολογικής αντίδρασης ή όψιµης επιπλοκής του 

ασθενούς, χωρίς να αναφέρεται ανεπιθύµητο συµβάν κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

Εξαιρ.: ανεπιθύμητα συµβάµατα κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής περίθαλψης, τα οποία 

ταξινοµούνται στους κωδικούς Y69! (Y69!) 

ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ιατρικών συσκευών και προϊόντων (κατά τη διάρκεια µιας 

επέµβασης) (µετά από εμφύτευση) (κατά τη χρήση τους) (Y82.8!) 
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Κεφάλαιο XXI 

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας  

και την επαφή µε τις υπηρεσίες υγείας 

(Z00 - Z99) 
 

Σηµειώσεις: Το κεφάλαιο αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για διεθνείς συγκρίσεις ή για κύρια κωδικοποίηση της 

θνησιµότητας. 

Οι κατηγορίες Z00-Z99 παρέχονται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι καταστάσεις καταγράφονται ως «διαγνώσεις» ή 

«προβλήµατα» αλλά οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα νόσηµα, έναν τραυµατισµό ή µια εξωγενή αιτία που 

ταξινοµείται στις παραγράφους A00-Y89. Αυτό µπορεί να προκύψει µε δύο κύριους τρόπους: 

α.  Όταν ένα άτοµο το οποίο µπορεί να είναι ή να µην είναι άρρωστο απευθύνεται στις υπηρεσίες υγείας για κάποιο  

συγκεκριµένο σκοπό, όπως για να λάβει περίθαλψη ή υπηρεσία σχετικά µε µια τρέχουσα κατάσταση, ή για να δωρήσει 

ένα όργανο ή ιστό, να λάβει προφυλακτικό εµβολιασµό ή να συζητήσει κάποιο πρόβληµα, το οποίο δεν αποτελεί από 

µόνο του νόσηµα ή τραυµατισµό. 

β.   Όταν παρουσιάζεται κάποια κατάσταση ή πρόβληµα, το οποίο επηρεάζει το επίπεδο της υγείας του ατόµου, χωρίς να 

αποτελεί από µόνο του νόσηµα ή τραυµατισµό. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια 

πληθυσµιακών ερευνών, όταν το άτοµο µπορεί να είναι ή να µην είναι ασθενής, ή µπορεί να καταγραφεί ως ένας 

πρόσθετος παράγοντας ο οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν το άτοµο δέχεται φροντίδα για κάποια ασθένεια ή 

τραυµατισµό. 

 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Z00-Z13   Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση 

Z20-Z29   Άτοµα µε πιθανό κίνδυνο υγείας που σχετίζεται µε µεταδοτικές ασθένειες 

Z30-Z39   Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που σχετίζονται µε την αναπαραγωγή 

Z40-Z54   Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα 

Z55-Z65   Άτοµα µε πιθανούς κινδύνους υγείας που σχετίζονται µε κοινωνικοοικονοµικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 

Z70-Z76   Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλους λόγους 

Z80-Z99   Άτοµα µε δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται µε το οικογενειακό και ατοµικό ιστορικό και 

ορισµένες καταστάσεις που επηρεάζουν το επίπεδο της υγείας 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

Z33! ∆ιαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρηµα 

Z37.-! Έκβαση τοκετού 

Z50.-! Μέτρα ιατρικής αποκατάστασης 

Z54.-! Ανάρρωση 

 

Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση 

και διερεύνηση 
 

(Z00-Z13) 

Σηµειώσεις: Μη ειδικά παθολογικά ευρήµατα τα οποία αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων 

ταξινοµούνται στις κατηγορίες R70-R94. 

Εξαιρ.: εξετάσεις που σχετίζονται µε την κύηση και την αναπαραγωγή (Z30-Z36, Z39.-) 
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Z00.- Γενική εξέταση και διερεύνηση ατόµων χωρίς ενόχληµα και αναφερόµενη 

διάγνωση 

Εξαιρ.: ειδικές εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου [screening test] (Z11-Z13) 

εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02) 

Z00.0 Γενική ιατρική εξέταση 

Ιατρική εξέταση υγείας 

Check-up 

Περιοδική εξέταση (ετήσια) (φυσική) 

Προσυµπτωµατικός έλεγχος ΜΚΑ 

Εξαιρ.: προσυµπτωµατικός έλεγχος ορισµένων υποπληθυσµών (Z10) 

προσυµπτωµατικός έλεγχος βρέφους ή παιδιού (Z00.1) 

Z00.1 Προσυµπτωµατικός έλεγχος παιδιού 

Έλεγχος του επιπέδου ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού 

Εξαιρ.: παρακολούθηση της υγείας έκθετου παιδιού ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2) 

Z00.2 Εξέταση λόγω ταχείας ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία 

Z00.3 Εξέταση για το επίπεδο ανάπτυξης κατά την εφηβεία 

Στάδιο της εφηβείας 

Z00.4 Γενική ψυχιατρική εξέταση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: ψυχιατρική εξέταση για νοµικούς σκοπούς (Z04.8) 

Z00.5 Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού 

Z00.6 Εξέταση για φυσιολογικές συγκρίσεις και έλεγχο σε πρόγραµµα κλινικής έρευνας 

Z00.8 Άλλες γενικές εξετάσεις 

Εξέταση της κατάστασης υγείας σε δείγµατα πληθυσµού 

Z01.- Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνήσεις ατόµων χωρίς ενοχλήµατα ή 

αναφερόµενη διάγνωση 

Περιλαµβ.:  εξέταση ρουτίνας ενός συγκεκριµένου συστήµατος 

Εξαιρ.: ειδικές εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου [screening test] (Z11-Z13) 

εξέταση για: 

• διοικητικούς σκοπούς (Z02) 

• πιθανά νοσήµατα, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί (Z03.-) 

Z01.0 Εξέταση οφθαλµών και οπτικής οξύτητας 

Εξαιρ.: εξέταση  για την απόκτηση άδειας οδήγησης (Z02) 

Z01.1 Εξέταση ώτων και ακουστικής οξύτητας 

Z01.2 Οδοντιατρική εξέταση 

Z01.3 Εξέταση της αρτηριακής πίεσης 

Z01.4 Γυναικολογική εξέταση (γενική) (ρουτίνας) 

Γυναικολογική εξέταση (ετήσια) (περιοδική) 

Εξέταση τραχηλικού επιχρίσµατος µε τη µέθοδο Παπανικολάου [test PAP] 

Εξαιρ.: εξέταση ρουτίνας για συνέχιση της µεθόδου αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5) 

εξέταση ή τεστ κύησης (Z32) 

Z01.5 ∆ιαγνωστικές δερµατικές δοκιµασίες και δοκιµασίες ευαισθησίας 

Αλλεργικά τεστ 

∆ερµατικές δοκιµασίες για: 

• µικροβιακό νόσηµα 

• αντίδραση υπερευαισθησίας 
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Z01.6 Ακτινολογική εξέταση, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξέταση ρουτίνας: 

• µαστογραφία 

• ακτινογραφία θώρακος 

Z01.7 Εργαστηριακή εξέταση 

Z01.8- Άλλες καθορισµένες ειδικές εξετάσεις 

Σηµειώσεις: Οι υποκατηγορίες Ζ01.80 και Ζ01.81 χρησιµοποιούνται µόνο ως κύρια διάγνωση, δηλ. σε 

περίπτωση που αποτελούν την αιτία εισαγωγής στο νοσοκοµείο. 

Z01.80 ∆ιερεύνηση για προδιάθεση κακοήθους καρδιακής αρρυθµίας 

Z01.81 ∆ιερεύνηση για προδιάθεση µυοκαρδιοπάθειας 

Z01.88 Άλλες καθορισµένες ειδικές εξετάσεις 

Z01.9 Ειδική εξέταση, µη καθορισµένη 

Z02 Εξέταση και διερεύνηση για διοικητικούς σκοπούς 

Περιλαµβ.: έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού 

έκδοση ιατρικής άδειας 

εξέταση για έκδοση πιστοποιητικού 

εξέταση για: 

• υιοθεσία 

• εισαγωγή σε: 

- εκπαιδευτικό ίδρυµα 

- παραθεριστική εγκατάσταση 

- σωφρονιστικό ίδρυµα 

- κατοικία 

• τέλεση γάµου 

• πολιτογράφηση 

• µετανάστευση 

• χορήγηση άδειας οδήγησης 

• συµµετοχή σε άθλημα 

• ασφαλιστικούς σκοπούς 

Εξαιρ.: µέτρηση του επιπέδου αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών στο αίµα (Z04.8) 

σειρά γενικών εξετάσεων σε: 

• συγγενείς µελών των ενόπλων δυνάµεων (Z10) 

• τρόφιµους ιδρυµάτων (Z10) 

• αθλητικές οµάδες (Z10) 

εξέταση για ιατρική της εργασίας (Z10) 

παρακολούθηση της υγείας έκθετου παιδιού ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2) 

επίσκεψη για γενική ιατρική εξέταση (Z00-Z01, Z10) 

Z03.- Ιατρική παρακολούθηση και εκτίµηση για πιθανά νοσήµατα και 

καταστάσεις 

Περιλαµβ.:  άτοµα που εµφανίζουν µερικά συµπτώµατα ή ενδείξεις µιας παθολογικής κατάστασης η  

οποία απαιτεί µελέτη, αλλά τα οποία, µετά από την εξέταση και την παρακολούθηση, δε 

χρήζουν περαιτέρω θεραπείας ή ιατρικής περίθαλψης 

Εξαιρ.: άτοµο που φοβάται ότι πάσχει [νοσοφοβία], στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διάγνωση 

(Z71) 

Z03.0 Παρακολούθηση για πιθανή φυµατίωση 

Z03.1 Παρακολούθηση για πιθανό κακόηθες νεόπλασµα 
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Z03.2 Παρακολούθηση για πιθανές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς 

Παρακολούθηση για: 

• συµµετοχή σε συµµορίες 

• εµπρησµό χωρίς εκδήλωση ψυχιατρικής διαταραχής 

• αντικοινωνική συµπεριφορά 

• κλεπτοµανία 

Z03.3 Παρακολούθηση για πιθανή διαταραχή του νευρικού συστήµατος 

Z03.4 Παρακολούθηση για πιθανό έµφραγµα του µυοκαρδίου 

Z03.5 Παρακολούθηση για άλλα πιθανά καρδιαγγειακά νοσήµατα 

Z03.6 Παρακολούθηση για πιθανή τοξική επίδραση από την κατάποση ουσίας 

Παρακολούθηση για πιθανή: 

• ανεπιθύµητη ενέργεια φαρµάκου 

• δηλητηρίαση 

Z03.8 Παρακολούθηση για άλλα πιθανά νοσήµατα και καταστάσεις Z03.9

 Παρακολούθηση για πιθανό νόσηµα ή κατάσταση, µη καθορισµένη 

Z04.- Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους λόγους 
Περιλαµβ.:  εξέταση για νοµικούς σκοπούς 

Z04.1 Εξέταση και παρακολούθηση µετά από ατύχηµα µε µέσο µεταφοράς 

Εξαιρ.: µετά από εργατικό ατύχηµα (Z04.2) 

Z04.2 Εξέταση και παρακολούθηση µετά από εργατικό ατύχηµα 

Z04.3 Εξέταση και παρακολούθηση µετά από άλλο ατύχηµα 

Z04.5 Εξέταση και παρακολούθηση µετά από προκληθείσα σωµατική βλάβη 

Εξέταση θύµατος ή κατηγορουµένου µετά από ισχυρισµό για βιασµό ή αποπλάνηση 

Εξέταση θύµατος ή κατηγορουµένου µετά από άλλη προκληθείσα σωµατική βλάβη 

Z04.8 Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους καθορισµένους λόγους 

Μέτρηση του επιπέδου αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών στο αίµα 

Γενική ψυχιατρική εξέταση, µετά από αίτηµα των αρχών 

Αίτηµα για µαρτυρία εµπειρογνώµονος 

Εξαιρ.: παρουσία: 

• αλκοόλ στο αίµα (R78.0) 

• ναρκωτικών ουσιών στο αίµα (R78.-) 

Z04.9 Εξέταση και παρακολούθηση για µη καθορισµένο λόγο 

Παρακολούθηση ΜΚΑ 

Z08.- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά τη θεραπεία για 

κακοήθη νεοπλάσµατα 

Περιλαµβ.:  ιατρική παρακολούθηση µετά τη θεραπεία 

Εξαιρ.: ιατρική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

Z08.0 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από χειρουργική επέµβαση για 

κακόηθες νεόπλασµα 

Z08.1 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από ακτινοθεραπεία για 

κακόηθες νεόπλασµα 

Εξαιρ.: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0) 

Z08.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από χηµειοθεραπεία για 

κακόηθες νεόπλασµα 

Εξαιρ.: συνεδρία χηµειοθεραπείας (Z51.1) 
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Z08.7 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από συνδυασµένη θεραπεία για 

κακόηθες νεόπλασµα 

Εξαιρ.: συνδυασµένη συνεδρία ακτινο- και χηµειοθεραπείας (Z51.82) 

Z08.8 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από άλλη θεραπεία για κακόηθες 

νεόπλασµα 

Z08.9 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από µη καθορισµένη θεραπεία 

για κακόηθες νεόπλασµα 

Z09.- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από θεραπεία για 

άλλες καταστάσεις εκτός κακοήθων νεοπλασµάτων 

Περιλαµβ.:  ιατρική παρακολούθηση µετά τη θεραπεία 

Εξαιρ.: τακτική ιατρική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

ιατρική παρακολούθηση µετά από θεραπεία για κακοήθη νεοπλάσµατα (Z08.-) 

παρακολούθηση: 

• αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5) 

• προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών (Z44-Z46) 

Z09.0 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από χειρουργική επέµβαση για 

άλλες καταστάσεις 

Εξαιρ.: τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από µεταµόσχευση οργάνων (Z09.80) 

Z09.1 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από ακτινοθεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 

Εξαιρ.: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0) 

Z09.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από χηµειοθεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 

Εξαιρ.: χηµειοθεραπεία συντήρησης (Z51.1-Z51.2) 

Z09.3 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από ψυχοθεραπεία 

Z09.4 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από θεραπεία κατάγµατος 

Z09.7 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από συνδυασµένη θεραπεία για 

άλλες καταστάσεις 

Z09.8- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από άλλη θεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 

Z09.80 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], µετά από µεταµόσχευση οργάνου 

Z09.88 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], µετά από άλλη θεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 

Z09.9 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από µη καθορισµένη θεραπεία για 

άλλες καταστάσεις 

Z10 Γενικός προσυµπτωµατικός έλεγχος ρουτίνας καθορισµένου υποπληθυσµού 

Περιλαµβ.:   σειρά γενικών εξετάσεων σε: 

• συγγενείς µελών των ενόπλων δυνάµεων 

• τρόφιµους ιδρυµάτων 

• µαθητές 

• αθλητικές οµάδες 

• φοιτητές 

εξέταση για ιατρική της εργασίας 

Εξαιρ.: ιατρική εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02) 
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Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα 

Περιλαµβ.:  ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε: 

• λοιµώδη νοσήµατα του εντέρου 

• φυµατίωση του αναπνευστικού και άλλα λοιµώδη νοσήµατα 

• λοιµώξεις που µεταδίδονται κυρίως σεξουαλικώς 

• τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

• πρωτοζωϊκά νοσήµατα και ελµινθιάσεις 

Z12.- Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλασµάτων 

Z12.0 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σε νεόπλασµα του στοµάχου 

Z12.1 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος της εντερικής οδού  

Z12.2 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος αναπνευστικών οργάνων 

Z12.3 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος του µαστού 

Εξαιρ.: µαστογραφία ρουτίνας (Z01.6) 

Z12.4 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος του τραχήλου της µήτρας 

Εξαιρ.: όταν είναι δοκιµασία ρουτίνας ή όταν αποτελεί µέρος της γενικής γυναικολογικής εξέτασης (Z01.4) 

Z12.5 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος του προστάτη 

Z12.6 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος της ουροδόχου κύστης 

Z12.8 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλασµάτων άλλων εντοπίσεων 

Z12.9 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νεοπλάσµατος, µη καθορισµένου 

Z13.- Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση άλλων νοσηµάτων και διαταραχών 

Z13.0 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση νοσηµάτων του αίµατος και των αιµοποιητικών 

οργάνων και ορισµένων διαταραχών που αφορούν τον ανοσολογικό µηχανισµό 

Z13.1 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση σακχαρώδη διαβήτη 

Z13.2 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση διατροφικών διαταραχών 

Z13.4 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση ορισµένων αναπτυξιακών διαταραχών της παιδικής 

ηλικίας 

Εξαιρ.: δοκιµασία ρουτίνας για τον έλεγχο του επιπέδου ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού (Z00.1) 

Z13.5 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση οφθαλµικών και ωτολογικών διαταραχών 

Z13.6 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση καρδιαγγειακών διαταραχών 

Z13.7 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση συγγενών ανωµαλιών, διαµαρτιών της διάπλασης και 

χρωµοσωµικών ανωµαλιών 

Z13.8 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση άλλων καθορισµένων νοσηµάτων και διαταραχών 

Ενδοκρινικές και µεταβολικές διαταραχές 

Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς 

∆ιαταραχές των οδόντων 

Εξαιρ.: σακχαρώδης διαβήτης (Z13.1) 

Z13.9 Ειδικές εξετάσεις για διερεύνηση, µη καθορισµένες 

 

Άτοµα µε πιθανό κίνδυνο υγείας που σχετίζεται µε µεταδοτικές ασθένειες 

 

(Z20-Z29) 

Z20.- Επαφή µε, και έκθεση σε µεταδοτικά νοσήµατα 

Z20.0 Επαφή µε, και έκθεση σε λοιµώδη νοσήµατα του εντέρου 

Z11 
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Z20.1 Επαφή µε, και έκθεση σε φυµατίωση 

Z20.2 Επαφή µε, και έκθεση σε λοιµώξεις που µεταδίδονται κυρίως σεξουαλικώς 

Z20.3 Επαφή µε, και έκθεση σε λύσσα 

Z20.4 Επαφή µε, και έκθεση σε ερυθρά 

Z20.5 Επαφή µε, και έκθεση σε ιογενή ηπατίτιδα 

Z20.6 Επαφή µε, και έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

Εξαιρ.: ασυµπτωµατική λοίµωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z21) 

Z20.7 Επαφή µε και έκθεση σε φθειρίαση, ακαρίαση και άλλες µολυσµατικές νόσους από 

παράσιτα 

Z20.8 Επαφή µε, και έκθεση σε άλλα µεταδοτικά νοσήµατα 

Z20.9 Επαφή µε, και έκθεση σε µη καθορισµένο µεταδοτικό νόσηµα 

Z21 Ασυµπτωµατική λοίµωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του 

ανθρώπου [HIV] 

Περιλαµβ.:   οροθετικότητα για HIV ΜΚΑ 

Εξαιρ.: νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20- B24) 

νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που επιπλέκει κύηση, 

τοκέτο και λοχεία (O98.7) 

επαφή µε, και έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (Z20.6) 

εργαστηριακή ένδειξη του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (R75) 

Z22.- Φορέας λοιµώδους νοσήµατος 

Περιλαµβ.:   πιθανές περιπτώσεις 

Z22.0 Φορέας τυφοειδούς πυρετού 

Z22.1 Φορέας άλλων εντερικών λοιµωδών νοσηµάτων 

Z22.2 Φορέας διφθερίτιδας 

Z22.3 Φορέας άλλων καθορισµένων βακτηριακών νοσηµάτων 

Φορέας βακτηριακού νοσήµατος που οφείλεται σε: 

• µηνιγγιτιδόκοκκο 

• σταφυλόκοκκο 

• στρεπτόκοκκο 

Z22.4 Φορέας λοιµώξεων που µεταδίδονται κυρίως σεξουαλικώς 

Φορέας: 

• γονόρροιας 

• σύφιλης 

Z22.5 Φορέας ιογενούς ηπατίτιδας 

Φορέας του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β [HBsAg] 

Z22.6 Φορέας λοίµωξης από τον ανθρώπινο Τ-λεµφοτροπικό ιό τύπου-1 [HTLV-1] 

Z22.8 Φορέας άλλων λοιµωδών νοσηµάτων 

Z22.9 Φορέας λοιµώδους νοσήµατος, µη καθορισµένου 

Z23.- Ανάγκη για εµβολιασµό [ανοσοποίηση] κατά µεµονωµένων µικροβιακών 

νοσηµάτων 

Εξαιρ.: εµβολιασµός: 

• κατά συνδυασµών νοσηµάτων (Z27.-) 

• που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z23.0 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της χολέρας µεµονωµένα 

Z23.1 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά του τυφοειδούς και του παρατύφου µεµονωµένα [ΤΑΒ] 

Z23.2 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της φυµατίωσης [BCG] 
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Z23.3 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της πανώλης 

Z23.4 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της τουλαραιµίας 

Z23.5 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά του τετάνου µεµονωµένα 

Z23.6 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της διφθερίτιδας µεµονωµένα 

Z23.7 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά του κοκκύτη µεµονωµένα 

Z23.8 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων µεµονωµένων βακτηριακών νοσηµάτων 

Z24.- Ανάγκη για εµβολιασµό κατά ορισµένων µεµονωµένων ιογενών νοσηµάτων 

Εξαιρ.: εµβολιασµός: 

• κατά συνδυασµών νοσηµάτων (Z27.-) 

• που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z24.0 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της πολιοµυελίτιδας 

Z24.1 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της ιογενούς εγκεφαλίτιδας που µεταδίδεται µε αρθρόποδα 

Z24.2 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της λύσσας 

Z24.3 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά του κίτρινου πυρετού 

Z24.4 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της ιλαράς µεµονωµένα 

Z24.5 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της ερυθράς µεµονωµένα 

Z24.6 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της ιογενούς ηπατίτιδας 

Z25.- Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων µεµονωµένων ιογενών νοσηµάτων 

Εξαιρ.: εµβολιασµός: 

• κατά συνδυασµών νοσηµάτων (Z27.-) 

• που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z25.0 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της παρωτίτιδας µεµονωµένα 

Z25.1 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της γρίπης 

Z25.8 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων, καθορισµένων µεµονωµένων ιογενών νοσηµάτων 

Z26.- Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων µεµονωµένων λοιµωδών νοσηµάτων 

Εξαιρ.: εµβολιασµός: 

• κατά συνδυασµών νοσηµάτων (Z27.-) 

• που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z26.0 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της λεϊσµανίασης 

Z26.8 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων καθορισµένων µεµονωµένων λοιµωδών νοσηµάτων 

Z26.9 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά µη καθορισµένου λοιµώδους νοσήµατος 

Ανάγκη για εµβολιασµό ΜΚΑ 

Z27.- Ανάγκη για εµβολιασµό κατά συνδυασµών λοιµωδών νοσηµάτων 

Εξαιρ.: εµβολιασµός που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z27.0 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της χολέρας µε τυφοειδή-παράτυφο [χολέρα + ΤΑΒ] 

Z27.1 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη, σε συνδυασµό [DTP] 

Z27.2 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη µε τυφοειδή-παράτυφο 

[DTP + TAB] 

Z27.3 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη µε πολιοµυελίτιδα 

[DTP + polio] 

Z27.4 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς [MMR] 

Z27.8 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά άλλων συνδυασµών λοιµωδών νοσηµάτων 

Z27.9 Ανάγκη για εµβολιασµό κατά µη καθορισµένων συνδυασµών λοιµωδών νοσηµάτων 
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Εµβολιασµός [ανοσοποίηση] που δεν διενεργήθηκε 

Περιλαµβ.:  εµβολιασµός που δεν διενεργήθηκε λόγω: 

• πεποιθήσεων 

• πίεσης από οµάδα 

• αντένδειξης 

• άλλης αιτίας, ανεξάρτητης από τον ασθενή 

Z29.- Ανάγκη για άλλα προφυλακτικά µέτρα 

Εξαιρ.: απευαισθητοποίηση από αλλεργιογόνα (Z51.6) 

προφυλακτική χειρουργική επέµβαση (Z40.-) 

Z29.0 Προφυλακτική αποµόνωση 

Εισαγωγή σε νοσοκοµείο για να προστατευτεί το άτοµο από το περιβάλλον του ή για αποµόνωση του ατόµου 

µετά από την επαφή του µε λοιµώδες νόσηµα 

Z29.1 Προφυλακτική ανοσοθεραπεία 

Χορήγηση ανοσοσφαιρίνης 

Z29.2- Άλλη προφυλακτική αντιβιοτική χηµειοθεραπεία 

Χηµειοπροφύλαξη 

Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών 

Z29.20 Τοπική χηµειοπροφύλαξη 

Z29.21 Συστηµική χηµειοπροφύλαξη 

Z29.28 Άλλη χηµειοπροφύλαξη 

Z29.8 Άλλα καθορισµένα προφυλακτικά µέτρα 

Z29.9 Προφυλακτικό µέτρο, µη καθορισµένο 

 

 

Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για καταστάσεις που 

σχετίζονται µε την αναπαραγωγή 

 

(Z30-Z39) 

Z30.- Μέτρα αντισύλληψης 

Z30.0 Γενική συµβουλευτική και συστάσεις σχετικά µε την αντισύλληψη 

Συµβουλές οικογενειακού προγραµµατισµού ΜΚΑ 

Έναρξη συνταγογράφησης αντισυλληπτικών 

Z30.1 Εισαγωγή (ενδοµήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής 

Z30.2 Στείρωση 

Εισαγωγή σε νοσοκοµείο για απολίνωση των σαλπίγγων ή του σπερµατικού πόρου 

Z30.3 Προκλητές µεταβολές στην έµµηνο ρύση 

∆ιακοπή της κύησης 

Ρύθµιση της εµµήνου ρύσης 

Z30.4 Παρακολούθηση της χορήγησης αντισυλληπτικών φαρµάκων 

Εξέταση ρουτίνας για τη διατήρηση αντισυλληπτικών µεθόδων 

Επανάληψη συνταγής για αντισυλληπτικό δισκίο ή άλλα αντισυλληπτικά φάρµακα 

Z30.5 Παρακολούθηση ασθενών µε (ενδοµήτρια) αντισυλληπτική συσκευή 

Έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδοµήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής 

Z28 
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Z30.8 Άλλα µέτρα αντισύλληψης 

Μέτρηση του αριθµού των σπερµατοζωαρίων µετά την απολίνωση του σπερµατικού πόρου 

Z30.9 Μέτρα αντισύλληψης, µη καθορισµένα 

Z31.- Χειρισµοί µε σκοπό την αναπαραγωγή 

Εξαιρ.: επιπλοκές που σχετίζονται µε την τεχνητή γονιµοποίηση (N98.-) 

Z31.0 Πλαστική αποκατάσταση σαλπίγγων ή σπερµατικού πόρου µετά από προηγούµενη 

στείρωση 

Z31.1 Τεχνητή σπερµατέγχυση 

Z31.2 Γονιµοποίηση in vitro 

Εισαγωγή σε νοσοκοµείο για τη λήψη ή εµφύτευση ωαρίου 

Z31.3 Άλλες µέθοδοι υποβοηθούµενης γονιµοποίησης 

Z31.4 Έλεγχος και διερεύνηση των οργάνων αναπαραγωγής 

Έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων 

Σπερµοδιάγραµµα 

Εξαιρ.: µέτρηση του αριθµού των σπερµατοζωαρίων µετά την απολίνωση του σπερµατικού πόρου (Z30.8) 

Z31.5 Γενετική συµβουλευτική 

Z31.6 Γενική συµβουλευτική και συστάσεις σχετικά µε την αναπαραγωγή 

Z31.8 Άλλοι χειρισµοί µε σκοπό την αναπαραγωγή 

Z31.9 Χειρισµοί µε σκοπό την αναπαραγωγή, µη καθορισµένοι 

Εξέταση και δοκιµασία κύησης 

∆ιαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρηµα 

Περιλαµβ.:   Κύηση ΜΚΑ 

Παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης 

Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου 

Z35.0 Παρακολούθηση κύησης µε ιστορικό υπογονιµότητας 

Z35.1 Παρακολούθηση κύησης µε ιστορικό αποβολής 

Παρακολούθηση κύησης επί: 

• µύλης κύησης στο ατοµικό αναµνηστικό 

• υδατιδώδους µύλης 

Εξαιρ.: γυναίκα µε καθ’ έξιν εκτρώσεις: 

• περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κύησης (O26.2) 

• χωρίς παρούσα κύηση (N96) 

Z35.2 Παρακολούθηση κύησης µε άλλο φτωχό ιστορικό αναπαραγωγής ή µαιευτικό 

ιστορικό 

Παρακολούθηση κύησης επί: 

• νεογνικού θανάτου 

• θνησιγενούς εµβρύου στο ατοµικό αναµνηστικό 

• καταστάσεων που ταξινοµούνται στις O10-O92 

Z35.3 Παρακολούθηση κύησης µε ιστορικό ανεπαρκούς προγεννητικής φροντίδας 

Κύηση: 

• κρυφή 

• συγκαλυµµένη 

Z35.4 Παρακολούθηση κύησης σε πολύτοκο γυναίκα 

Εξαιρ.: πολυτοκία χωρίς παρούσα κύηση (Z64.1) 

Z35.5 Παρακολούθηση πρωτοτόκου µεγάλης ηλικίας 

Z35.6 Παρακολούθηση πρωτοτόκου πολύ νεαρής ηλικίας 

Z32 

Z33! 

Z34 

Z35.- 
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Z35.8 Παρακολούθηση άλλων κυήσεων υψηλού κινδύνου 

Κύηση υψηλού κινδύνου οφειλόµενη σε κοινωνικά προβλήµατα 

Z35.9 Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου, µη καθορισµένης 

Z36.- Προγεννητικός έλεγχος 

Εξαιρ.: παθολογικά ευρήµατα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της µητέρας (O28.- ) 

παρακολούθηση κύησης (Z34-Z35) 

Z36.0 Προγεννητικός έλεγχος για χρωµοσωµικές ανωµαλίες 

Αµνιοπαρακέντηση 

Λήψη δείγµατος πλακούντα (διακολπική) 

Z36.1 Προγεννητικός έλεγχος για αυξηµένο επίπεδο της αλφα-φετοπρωτεΐνης 

Z36.2 Άλλος προγεννητικός έλεγχος βασιζόµενος σε αµνιοπαρακέντηση 

Z36.3 Προγεννητικός έλεγχος για διαµαρτίες διάπλασης µε τη χρήση υπερήχων ή άλλων 

φυσικών µεθόδων 

Z36.4 Προγεννητικός έλεγχος για καθυστέρηση της εµβρυϊκής ανάπτυξης µε τη χρήση 

υπερήχων και άλλων φυσικών µεθόδων 

Z36.5 Προγεννητικός έλεγχος για ισοανοσοποίηση 

Z36.8 Άλλος προγεννητικός έλεγχος 

Έλεγχος για αιµοσφαιρινοπάθεια 

Z36.9 Προγεννητικός έλεγχος, µη καθορισµένος 

Z37.-!   Έκβαση τοκετού 

Σηµειώσεις: Η κατηγορία αυτή προορίζεται για χρήση ως πρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισµό της 

έκβασης του τοκετού στο ιστορικό της µητέρας. 

Z37.0! Τοκετός ενός ζώντος νεογνού 

Z37.1! Τοκετός ενός θνησιγενούς νεογνού 

Z37.2! Τοκετός διδύµων, αµφότερα γεννηµένα ζώντα 

Z37.3! Τοκετός διδύµων, γεννηµένα το ένα ζωντανό και το ένα θνησιγενές 

Z37.4! Τοκετός διδύµων, αµφότερα θνησιγενή 

Z37.5! Άλλος τοκετός πολυδύµων, όλα γεννηµένα ζώντα 

Z37.6! Άλλος τοκετός πολυδύµων, µερικά γεννηµένα ζώντα 

Z37.7! Άλλος τοκετός πολυδύµων, όλα θνησιγενή 

Z37.9! Έκβαση τοκετού, µη καθορισµένη 

Τοκετός πολυδύµων ΜΚΑ 

Τοκετός ενός νεογνού ΜΚΑ 

Z38.- Γεννηµένα ζώντα νεογνά σύµφωνα µε τον τόπο γέννησης 

Z38.0 Ένα νεογνό, γεννηµένο σε νοσοκοµείο 

Z38.1 Ένα νεογνό, γεννηµένο εκτός νοσοκοµείου 

Z38.2 Ένα νεογνό, γεννηµένο σε µη καθορισµένο τόπο 

Υγιές νεογνό ΜΚΑ 

Γεννηµένο ζωντανό νεογνό ΜΚΑ 

Z38.3 ∆ίδυµο, γεννηµένο σε νοσοκοµείο 

Z38.4 ∆ίδυµο, γεννηµένο εκτός νοσοκοµείου 

Z38.5 ∆ίδυµο, γεννηµένο σε µη καθορισµένο τόπο 

Z38.6 Άλλο πολύδυµο, γεννηµένο σε νοσοκοµείο 

Z38.7 Άλλο πολύδυµο, γεννηµένο εκτός νοσοκοµείου 

Z38.8 Άλλο πολύδυµο, γεννηµένο σε µη καθορισµένο τόπο 
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Z39.- Περίθαλψη µετά τον τοκετό και εξέταση 

Z39.0 Περίθαλψη και εξέταση της µητέρας αµέσως µετά τον τοκετό 

Περίθαλψη και παρακολούθηση σε µη επιπλεγµένες περιπτώσεις 

Εξαιρ.: περίθαλψη για επιπλοκές που εµφανίζονται µετά τον τοκετό-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

Z39.1 Φροντίδα και εξέταση της µητέρας σε γαλουχία 

Παρακολούθηση της γαλουχίας 

Εξαιρ.: διαταραχές της γαλουχίας (O92.-) 

Z39.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά τον τοκετό 

 

 

 

 

Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις 

και ιατρική φροντίδα 

 

(Z40-Z54) 

Σηµειώσεις: Οι κατηγορίες Z40-Z54 χρησιµοποιούνται για να υποδείξουν το λόγο περίθαλψης. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία για κάποιο νόσηµα ή  

τραυµατισµό, αλλά που δέχονται επακόλουθη [follow-up] ή προφυλακτική φροντίδα, µετανοσοκοµειακή 

φροντίδα, ή περίθαλψη για να συµπληρώσουν τη θεραπεία, να αντιµετωπίσουν υπολειµµατικές 

καταστάσεις, να επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση δεν έχει υποτροπιάσει, ή για πρόληψη υποτροπών. 

Εξαιρ.: επαναληπτική εξέταση [follow-up] για ιατρική παρακολούθηση µετά από τη θεραπεία (Z08-Z09) 

Z40.- Προφυλακτική χειρουργική επέµβαση 

Z40.0- Προφυλακτική χειρουργική επέµβαση λόγω παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε 

κακοήθη νεοπλάσµατα 

Εισαγωγή σε νοσοκοµείο για προφυλακτική αφαίρεση οργάνου 

Z40.00 Μαστού [µαζικού αδένα] 

Z40.01 Ωοθήκης 

Z40.08 Άλλων 

Z40.8 Άλλη προφυλακτική χειρουργική επέµβαση 

Z40.9 Προφυλακτική χειρουργική επέµβαση, µη καθορισµένη 

Z41.- Ιατρικές επεµβάσεις για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της 

υγείας 

Z41.1 Πλαστική επέµβαση για λόγους αισθητικής 

Εµφυτεύµατα  µαστού 

Εξαιρ.: πλαστική και επανορθωτική επέµβαση µετά από επουλωµένο τραυµατισµό ή εγχείρηση (Z42.-) 

Z41.2 Περιτοµή ρουτίνας και για θρησκευτικούς λόγους 

Z41.8 Άλλες ιατρικές επεµβάσεις µε σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας 

Μεταµόσχευση µαλλιών 

Τρύπηµα [piercing] αυτιών 

Z41.9 Ιατρική επέµβαση για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας, µη 

καθορισµένη 
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Z42.- Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική 

επέµβαση 

Περιλαµβ.:  πλαστική αποκατάσταση ουλής 

πλαστική και επανορθωτική επέµβαση σε επουλωµένο τραύµα ή ουλή επέµβασης 

Εξαιρ.: πλαστική επέµβαση: 

• για αισθητικούς λόγους (Z41.1) 

• για αντιµετώπιση πρόσφατου τραυµατισµού – βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

Z42.0 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση της 

κεφαλής και του τραχήλου 

Z42.1 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση του 

µαστού [µαζικού αδένα] 

Z42.2 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση σε άλλα 

τµήµατα του κορµού 

Z42.3 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση άνω 

άκρου 

Z42.4 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση κάτω 

άκρου 

Z42.8 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση σε άλλο 

τµήµα του σώµατος 

Z42.9 Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από πλαστική επέµβαση, µη 

καθορισµένη 

Z43.- Χειρισµοί τεχνητών στοµιών 

Περιλαµβ.:  τοποθέτηση 

αφαίρεση 

καθαρισµός 

αλλαγή 

σύγκλειση 

Εξαιρ.: επιπλοκές εξωτερικού στοµίου (J95.0, K91.4, N99.5) 

τεχνητή στοµία, χωρίς ανάγκη χειρισµών (Z93.-) 

χειρισµοί και προσαρµογή προθέσεων και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 

Z43.0 Χειρισµοί τραχειοστοµίας 

Z43.1 Χειρισµοί γαστροστοµίας 

Z43.2 Χειρισµοί ειλεοστοµίας 

Z43.3 Χειρισµοί κολοστοµίας 

Z43.4 Χειρισµοί άλλων τεχνητών στοµιών του πεπτικού συστήµατος 

Z43.5 Χειρισµοί κυστεοστοµίας 

Z43.6 Χειρισµοί άλλων τεχνητών στοµιών του ουροποιητικού συστήµατος 

Νεφροστοµία 

Ουρητηροστοµία 

Ουρηθροστοµία 

Z43.7 Χειρισµοί τεχνητού κόλπου 

Z43.8- Χειρισµοί άλλων τεχνητών στοµιών 

Z43.80 Χειρισµοί θωρακοστοµίας 

Z43.88 Χειρισµοί άλλων τεχνητών στοµιών 

Z43.9 Χειρισµοί µη καθορισµένης τεχνητής στοµίας 

Z44.- Χειρισµοί και προσαρµογή εξωτερικών προθέσεων 

Εξαιρ.: ύπαρξη πρόθεσης (Z97.-) 

Z44.0 Χειρισµοί και προσαρµογή τεχνητού βραχίονα (ολική) (µερική) 

Z44.1 Χειρισµοί και προσαρµογή τεχνητού κάτω άκρου (ολική) (µερική) 
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Z44.2 Χειρισµοί και προσαρµογή τεχνητού οφθαλµού 

Εξαιρ.: µηχανική επιπλοκή των οφθαλµικών προθέσεων (T85.3) 

Z44.3 Χειρισµοί και προσαρµογή εξωτερικών προθέσεων του µαστού 

Z44.8 Χειρισµοί και προσαρµογή άλλων εξωτερικών προσθετικών συσκευών 

Z44.9 Χειρισµοί και προσαρµογή µη καθορισµένης εξωτερικής προσθετικής συσκευής 

Z45.- Ρύθµιση και χειρισµός εµφυτευµένης συσκευής 

Εξαιρ.: δυσλειτουργία ή άλλη επιπλοκή συσκευής - βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

ύπαρξη προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών ή βοηθηµάτων (Z95-Z97) 

Z45.0- Ρύθµιση και χειρισµός καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής 

Έλεγχος καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής 

Z45.00 Ρύθµιση και χειρισµός εµφυτεύσιµου καρδιακού βηµατοδότη 

Z45.01 Ρύθµιση και χειρισµός εµφυτεύσιµου καρδιακού απινιδωτή 

Z45.02 Ρύθµιση και χειρισµός ενός συστήµατος υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας 

Τεχνητή καρδιά 

Αντλία: 

• εξωσωµατική 

• ενδοσωµατική 

• παρασωµατική 

Z45.08 Ρύθµιση και χειρισµός άλλης καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής 

Z45.1 Ρύθµιση και χειρισµός αντλίας έγχυσης 

Z45.2- Ρύθµιση και χειρισµός συσκευής αγγειακής πρόσβασης 

Z45.20 Ρύθµιση και χειρισµός επεµβατικά εµφυτεύσιµου ενδαγγειακού καθετήρα 

Σύστηµα port 

Καθετήρας Broviak 

Z45.29 Ρύθµιση και χειρισµός άλλης και µη καθορισµένης συσκευής αγγειακής πρόσβασης 

Z45.3 Ρύθµιση και χειρισµός εµφυτευµένης ακουστικής συσκευής 

Κοχλιακή συσκευή 

Συσκευή οστικής αγωγιµότητας 

Z45.8- Ρύθµιση και χειρισµός άλλων εµφυτευµένων συσκευών 

Z45.80 Ρύθµιση και χειρισµός νευροδιεγέρτη 

Νευροδιεγέρτης προσθίων ριζών 

Z45.81 Έλεγχος των παραµέτρων λειτουργίας διαφραγµατικού βηµατοδότη 

Z45.82 Έλεγχος των παραµέτρων λειτουργίας αντλίας έγχυσης φαρµάκου 

Z45.84 Ρύθµιση και χειρισµός βρογχικής ενδοπρόθεσης 

Z45.85 Ρύθµιση και χειρισµός τραχειακής ενδοπρόθεσης 

Z45.88 Ρύθµιση και χειρισµός άλλων εµφυτευµένων συσκευών 

Z45.9 Ρύθµιση και χειρισµός µη καθορισµένης εµφυτευµένης συσκευής 

Z46.- Χειρισµοί και προσαρµογή άλλων συσκευών 

Εξαιρ.: δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές συσκευής -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

ζήτηµα επαναληπτικής συνταγογράφησης-παραγγελίας (Z76.0) 

παρουσία προθέσεων και άλλων ιατρικών συσκευών ή βοηθηµάτων (Z95-Z97) 

Z46.0 Χειρισµοί και προσαρµογή γυαλιών οράσεως και φακών επαφής 

Z46.1 Χειρισµοί και προσαρµογή βοηθηµάτων ακοής 

Z46.2 Χειρισµοί και προσαρµογή άλλων συσκευών σχετικών µε το νευρικό σύστηµα και 

ειδικές αισθήσεις 
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Z46.3 Χειρισµοί και προσαρµογή οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής 

Z46.4 Χειρισµοί και προσαρµογή ορθοδοντικής συσκευής 

Z46.5 Χειρισµοί και προσαρµογή ειλεοστοµίας και άλλων εντερικών συσκευών 

Γαστροστοµία 

Z46.6 Χειρισµοί και προσαρµογή ουρολογικής συσκευής 

Z46.7 Χειρισµοί και προσαρµογή ορθοπεδικής συσκευής 

Ορθοπεδικό(ς)(ή)(ά): 

• γύψος 

• κορσές 

• υποδήµατα 

• κηδεµόνας 

Z46.8 Χειρισµοί και προσαρµογή άλλων καθορισµένων ιατρικών ή άλλων βοηθητικών 

συσκευών 

Αναπηρική καρέκλα 

Z46.9 Χειρισµοί και προσαρµογή µη καθορισµένης ιατρικής ή άλλης βοηθητικής συσκευής 

Z47.- Άλλη ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] 

Εξαιρ.: επιπλοκή των ορθοπεδικών ενδοπροθέσεων, εµφυτευµάτων ή µοσχευµάτων (T84.-) 

τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από θεραπεία κατάγµατος (Z09.4) 

µέτρα αποκατάστασης (Z50.-) 

Z47.0 Aφαίρεση πλάκας και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης 

Αφαίρεση: 

• βίδας 

• ήλου 

• πλάκας 

• ράβδου 

• δακτυλίου 

Εξαιρ.: αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Z47.8) 

Z47.8 Άλλη καθορισµένη ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] 

Αλλαγή, έλεγχος ή αφαίρεση: 

• εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή συσκευής έλξης 

• γύψου 

Z47.9 Ορθοπεδική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], µη καθορισµένη 

Z48.- Άλλη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] 

Εξαιρ.: τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από: 

• χειρουργική επέµβαση (Z09.0) 

• θεραπεία κατάγµατος (Z09.4) 

τακτική ορθοπεδική περίθαλψη (Z47.-) 

χειρισµοί τεχνητών στοµίων (Z43.-) 

χειρισµοί και προσαρµογή προθέσεων και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 

Z48.0 Χειρισµοί χειρουργικών επιδέσεων και ραµµάτων 

Αφαίρεση ραµµάτων 

Αλλαγή επιδέσµων 

Z48.8 Άλλη καθορισµένη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] 

Z48.9 Άλλη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up], µη καθορισµένη 

Z49.- Φροντίδα που αφορά αιµοκάθαρση 
Περιλαµβ.:  προετοιµασία και διενέργεια αιµοκάθαρσης 

Z49.0 Προπαρασκευαστική φροντίδα για αιµοκάθαρση 

Τοποθέτηση αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (shunt) 
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Z49.1 Εξωσωµατική αιµοκάθαρση 

Αιµοκάθαρση σε νεφρική ανεπάρκεια ΜΚΑ 

Z49.2 Άλλη αιµοκάθαρση 

Περιτοναϊκή κάθαρση 

Z50.-!   Μέτρα ιατρικής αποκατάστασης 

Εξαιρ.: συµβουλευτική (Z70-Z71) 

Z50.0! Καρδιακή αποκατάσταση 

Z50.1! Άλλη φυσιοθεραπεία 

Ασκήσεις γυµναστικής 

Z50.2! Απεξάρτηση από τον αλκοολισµό 

Z50.3! Απεξάρτηση από ναρκωτικά 

Z50.4! Ψυχοθεραπεία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Z50.5! Λογοθεραπεία 

Z50.6! Ορθοπτική εκπαίδευση 

Z50.7! Εργοθεραπεία και επαγγελµατικά µέτρα αποκατάστασης, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Z50.8! Άλλα µέτρα ιατρικής αποκατάστασης 

Μέτρα αποκατάστασης για απεξάρτηση από τον καπνό 

Εκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθηµερινότητας ΜΤΑ 

Z50.9! Μέτρο ιατρικής αποκατάστασης, µη καθορισµένο 

Αποκατάσταση ΜΚΑ 

Z51.- Άλλη ιατρική φροντίδα 

Εξαιρ.: τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά από θεραπεία (Z08-Z09) 

Z51.0 Συνεδρία ακτινοθεραπείας 

Θεραπευτική χρήση ραδιενεργών ουσιών 

Z51.1 Συνεδρία χηµειοθεραπείας για νεόπλασµα 

Z51.2 Άλλη χηµειοθεραπεία 

Χηµειοθεραπεία συντήρησης ΜΚΑ 

Κυτταροστατική θεραπεία σε µη κακοήθη νοσήµατα 

Εξαιρ.: χηµειοπροφύλαξη σε µεταδοτικά νοσήµατα (Z23-Z27, Z29.-) 

Z51.3 Μετάγγιση αίµατος χωρίς αναφερόµενη διάγνωση 

Z51.4 Προπαρασκευαστική φροντίδα για επικείµενη θεραπεία, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: προετοιµασία αιµοκάθαρσης (Z49.0) 

Z51.5 Παρηγορητική φροντίδα 

Z51.6 Απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα 

Z51.8- Άλλη καθορισµένη ιατρική φροντίδα 

Εξαιρ.: περίθαλψη ατόµου µε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια διακοπών των 

συγγενών (Z75.8) 

Z51.81 Θεραπευτική αιµαφαίρεση ή πλασµαφαίρεση 

Z51.82 Συνδυασµένη συνεδρία ακτινο- και χηµειοθεραπείας λόγω κακοήθους νεοπλάσµατος 

Z51.83 Θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών 

Υποκατάσταση  µεθαδόνης 

Z51.88 Άλλη καθορισµένη ιατρική φροντίδα 

Z51.9 Ιατρική φροντίδα, µη καθορισµένη 
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Z52.- ∆ότες οργάνων και ιστών 

Εξαιρ.: εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού (Z00.5) 

Z52.0- Αιµοδότης 

Z52.00 ∆ότης ολικού αίµατος 

Z52.01 ∆ότης βλαστοκυττάρων 

Z52.08 ∆ότης άλλων συστατικών αίµατος 

Λεµφοκύτταρα 

Αιµοπετάλια 

Z52.1 ∆ότης δέρµατος 

Z52.2 ∆ότης οστών 

Z52.3 ∆ότης µυελού των οστών 

Z52.4 ∆ότης νεφρού 

Z52.5 ∆ότης κερατοειδούς 

Z52.6 ∆ότης ήπατος 

Z52.7 ∆ότης καρδιάς 

Z52.8 ∆ότης άλλων οργάνων και ιστών 

∆ότης σπέρµατος 

Z52.9 ∆ότης µη καθορισµένου οργάνου ή ιστού 

∆ότης ΜΚΑ 

Z53 Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές 

πράξεις, που δε διενεργήθηκαν 

Περιλαµβ.:  ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε λόγω: 

• πεποιθήσεων 

• πίεσης από οµάδα 

• αντένδειξης 

• άλλης αιτίας, ανεξάρτητης από τον ασθενή 

Εξαιρ.: εµβολιασµός που δε διενεργήθηκε (Z28) 

Z54.-!   Ανάρρωση 

Z54.0! Ανάρρωση µετά από χειρουργική επέµβαση 

Z54.1! Ανάρρωση µετά από ακτινοθεραπεία  

Z54.2! Ανάρρωση µετά από χηµειοθεραπεία 

Z54.3! Ανάρρωση µετά από ψυχοθεραπεία 

Z54.4! Ανάρρωση µετά από θεραπεία κατάγµατος 

Z54.7! Ανάρρωση µετά από συνδυασµένη θεραπεία 

Ανάρρωση µετά από οποιοδήποτε συνδυασµό των θεραπειών που ταξινοµούνται στις Z54.0- Z54.4 

Z54.8! Ανάρρωση µετά από άλλη θεραπεία 

Z54.9! Ανάρρωση µετά από µη καθορισµένη θεραπεία 
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Άτοµα µε πιθανούς κινδύνους υγείας που σχετίζονται µε 

κοινωνικοοικονοµικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 

 

(Z55-Z65) 
 

∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε την εκπαίδευση 

Περιλαµβ.:  αναλφαβητισµός 

χαµηλή ικανότητα γραφής-ανάγνωσης 

ανεπαρκής διδασκαλία 

κακή προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον και τις σχολικές απαιτήσεις 

αποτυχία στις εξετάσεις 

σχολικά µαθήµατα µη διαθέσιµα ή µη προσιτά 

αντιπαραθέσεις µε δασκάλους και συµµαθητές 

χαµηλές σχολικές επιδόσεις 

Εξαιρ.: διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89) 

Z56 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε την επαγγελµατική ζωή 

Περιλαµβ.:   ανεργία ΜΚΑ 

αλλαγή εργασίας 

επιβαρυντική κατανοµή της εργασίας 

απειλή απώλειας της εργασίας 

στρεσσογόνο εργασιακό πρόγραµµα 

εργασία µε βάρδιες 

δυσχερείς εργασιακές συνθήκες 

διενέξεις µε τον προϊστάµενο και τους συναδέλφους 

Εξαιρ.: επαγγελµατική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57) 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τις συνθήκες διαβίωσης ή την οικονοµική κατάσταση (Z59) 

Z57 Επαγγελµατική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου 

Περιλαµβ.: ακραία θερµοκρασία 

θόρυβος 

µηχανικοί παράγοντες [δόνηση] 

σκόνη και άλλοι ατµοσφαιρικοί ρύποι 

ακτινοβολία 

τοξικοί παράγοντες στη γεωργία και τη βιοµηχανία 

Z58 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον 

Περιλαµβ.: ρύπανση του εδάφους 

θόρυβος 

ατµοσφαιρική ρύπανση 

ακτινοβολία 

ανεπαρκής παροχή πόσιµου ύδατος 

ρύπανση των υδάτων 

Εξαιρ.: επαγγελµατική έκθεση (Z57) 

Z55 
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Z59 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε τις συνθήκες διαβίωσης ή 

την οικονοµική κατάσταση 

Περιλαµβ.:  απορία 

ανεπαρκές κατάλυµα 

υποσιτισµός 

χαµηλό εισόδηµα 

έλλειψη στέγης 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαµονή σε ίδρυµα 

ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση και προνοιακή στήριξη 

αντιπαραθέσεις µε τους γείτονες, τους συγκατοίκους και τον ιδιοκτήτη 

Εξαιρ.: άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε την ανατροφή του παιδιού (Z62) 

υποσιτισµός (E40-E46) 

προβλήµατα που σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον (Z58) 

επιπτώσεις της πείνας (T73.0) 

ακατάλληλη δίαιτα ή διατροφικές συνήθειες (Z72.8) 

ανεπαρκής παροχή πόσιµου ύδατος (Z58) 
 

 

∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε το κοινωνικό περιβάλλον 

Περιλαµβ.:  µοναχική διαβίωση 

προβλήµατα προσαρµογής σε µεταβατικές περιόδους της ζωής 

άτυπη/ασυνήθιστη οικογενειακή κατάσταση 

σύνδροµο "άδειας φωλιάς" [κενής οικίας] 

δυσχέρεια πολιτισµικής προσαρµογής 

κοινωνικός αποκλεισµός ή απόρριψη 

στοχευµένη επιθετική διάκριση και καταδίωξη 

Z61 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε γεγονότα της ζωής κατά την 

παιδική ηλικία 

Περιλαµβ.: γεγονότα που καταλήγουν σε απώλεια της αυτοεκτίµησης κατά την παιδική ηλικία 

αποµάκρυνση από το σπίτι κατά την παιδική ηλικία 

προβλήµατα που σχετίζονται µε αρνητικά γεγονότα κατά την παιδική ηλικία 

προβλήµατα που σχετίζονται µε φερόµενη σωµατική κακοποίηση του παιδιού 

προβλήµατα που σχετίζονται µε φερόµενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού 

µεταβολή στη µορφή των οικογενειακών σχέσεων κατά την παιδική ηλικία 

απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου κατά την παιδική ηλικία 

Εξαιρ.: σύνδροµα κακοποίησης (T74.-) 

Z62 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε την ανατροφή του 

παιδιού 

Περιλαµβ.:  γονεϊκή υπερπροστασία 

συναισθηµατική και άλλου είδους παραµέληση του παιδιού 

εχθρότητα και αντιµετώπιση του παιδιού σαν εξιλαστήριο θύµα 

ανατροφή παιδιού σε ίδρυµα 

ακατάλληλη γονεϊκή πίεση και άλλοι µη φυσιολογικοί τύποι γονεϊκής συµπεριφοράς 

ανεπαρκής γονεϊκή επίβλεψη και έλεγχος 

Εξαιρ.: σύνδροµα κακοποίησης (T74.-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z60 
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Z63 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον 

Περιλαµβ.:  απουσία µέλους της οικογένειας 

διάσπαση της οικογένειας λόγω χωρισµού ή διαζυγίου 

προβλήµατα στις σχέσεις µε τους γονείς ή τους συγγενείς 

προβλήµατα στις σχέσεις µεταξύ συζύγων ή συντρόφων 

ανεπαρκής οικογενειακή στήριξη 

φροντίδα ανήµπορου συγγενούς στο σπίτι 

εξαφάνιση και θάνατος µέλους της οικογένειας 

Εξαιρ.: σύνδροµα κακοποίησης (T74.-) 

προβλήµατα που σχετίζονται µε (τα/την): 

• ανατροφή του παιδιού (Z62) 

• αρνητικά γεγονότα κατά την παιδική ηλικία (Z61) 

Z64.- ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε ορισµένες ψυχοκοινωνικές 

καταστάσεις 

Z64.0 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη 

Εξαιρ.: επίβλεψη κύησης που είναι υψηλού κινδύνου λόγω κοινωνικών προβληµάτων (Z35.8) 

Z64.1 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε την πολυτοκία 

Εξαιρ.: επίβλεψη κύησης σε πολυτόκο γυναίκα (Z35.4) 
 

 

Z64.8 Άλλες διαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε ορισµένες ψυχοκοινωνικές συνθήκες 

Αναζήτηση και αποδοχή σωµατικών, χηµικών ή διατροφικών µέσων, που είναι γνωστά για την 

επικινδυνότητα και βλαπτικότητά τους 

Αναζήτηση και αποδοχή ψυχολογικών µέσων, που είναι γνωστά για την επικινδυνότητα και βλαπτικότητά 

τους 

Αντιπαραθέσεις µε υποστηρικτικά όργανα, όπως π.χ. κοινωνικό λειτουργό 

Εξαιρ.: εξάρτηση από ουσίες -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

Z65 ∆ιαταραχές επικοινωνίας που σχετίζονται µε άλλες ψυχοκοινωνικές 

καταστάσεις 

Περιλαµβ.: έκθεση σε καταστροφή, πόλεµο και άλλες εχθροπραξίες 

φυλάκιση και άλλου είδους περιορισµός της ελευθερίας 

σύλληψη 

επιµέλεια παιδιού ή νοµικές διαδικασίες υποστήριξης 

θύµα εγκλήµατος, τροµοκρατικής επίθεσης ή βασανιστηρίων 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την αποφυλάκιση 

δικαστικός αγώνας 

ποινική δίωξη 

καταδίκη για αστικά και ποινικά αδικήµατα χωρίς φυλάκιση 

Εξαιρ.: πρόσφατος τραυµατισµός -βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

στοχευµένη επιθετική διάκριση και καταδίωξη (Z60) 

 

Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλους 

λόγους 
 

(Z70-Z76) 

Z70 Συµβουλευτική σχετικά µε τη σεξουαλική στάση, συµπεριφορά και 

σεξουαλικό προσανατολισµό 

Περιλαµβ.:  συµβουλευτική σχετικά µε τη σεξουαλική συµπεριφορά και σεξουαλικό προσανατολισµό τρίτου 

Εξαιρ.: συµβουλευτική για αντισύλληψη ή γονιµοποίηση (Z30-Z31) 
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Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλη συµβουλευτική 

και ιατρικές συµβουλές, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Περιλαµβ.:  συµβουλευτική για: 

• συγγένεια εξ' αίµατος 

• σχετικά µε τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

• λόγω καταχρήσης καπνού (καπνίσµατος) 

συµβουλευτική και παρακολούθηση λόγω: 

• κατάχρησης αλκοόλ 

• κατάχρησης φαρµακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών 

συµβουλευτική και παρακολούθηση για διατροφή 

ιατρική συµβουλευτική ΜΚΑ 

συµβουλευτική για αποτελέσµατα εξετάσεων 

άτοµο που δέχεται ιατρικές συµβουλές για τρίτο πρόσωπο 

άτοµο που φοβάται ότι πάσχει [νοσοφοβία], στο οποίο δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διάγνωση 

Εξαιρ.: ιατρική παρακολούθηση και εκτίµηση για πιθανά νοσήµατα και καταστάσεις (Z03.-) 

συµβουλευτική για αντισύλληψη ή γονιµοποίηση (Z30-Z31) 

ανησυχία (φυσιολογική) λόγω άρρωστου συγγενούς (Z63) 

µέτρα αποκατάστασης σε: 

• κατάχρηση αλκοόλ (Z50.2) 

• κατάχρηση φαρµακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών (Z50.3) 

• κατάχρηση καπνού (καπνίσµατος) (Z50.8) 

συµβουλευτική για σεξουαλικά θέµατα (Z70) 

Z72.- Προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής 

Εξαιρ.: προβλήµατα που σχετίζονται µε: 

• δυσκολία διαχείρισης της ζωής (Z73) 

• κοινωνικοοικονοµικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65) 

Z72.0 Προβλήµατα που σχετίζονται µε κατανάλωση αλκοόλ, καπνού, φαρµακευτικών ή 

ναρκωτικών ουσιών 

Εξαιρ.: εξάρτηση από το αλκοόλ (F10.2) 

εξάρτηση από φαρµακευτικές ή ναρκωτικές ουσίες (F11-F16, F19 µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το 

.2) 

κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55.-) 

εξάρτηση από τον καπνό (F17.2) 

Z72.8 Άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής 

Συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια 

Απουσία φυσικής άσκησης 

Ριψοκίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά 

Αυτοκαταστροφική  συµπεριφορά 

Ακατάλληλη δίαιτα και κακές διατροφικές συνήθειες 

Εξαιρ.: διατροφικές διαταραχές (F50.-) 

διαταραχές συµπεριφοράς σίτισης στη βρεφική ή παιδική ηλικία (F98.2-F98.3) 

έλλειψη επαρκούς σίτισης (Z65) 

υποσιτισµός και άλλες διατροφικές διαταραχές (E40-E64) 

εθιστική και παθολογική χαρτοπαιξία (F63.0) 

Z72.9 Πρόβληµα που σχετίζεται µε τον τρόπο ζωής, µη καθορισµένο 

Z71 
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Προβλήµατα που σχετίζονται µε δυσκολία διαχείρισης της ζωής 

Περιλαµβ.: επίταση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

κατάσταση υπερκόπωσης [burn out] 

περιορισµός των δραστηριοτήτων λόγω αναπηρίας 

σωµατική και πνευµατική καταπόνηση ΜΚΑ 

έλλειψη χαλάρωσης και ελεύθερου χρόνου 

σύγκρουση κοινωνικών ρόλων, που δεν ταξινοµείται αλλού 

στρες, που δεν ταξινοµείται αλλού 

ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

κατάσταση πλήρους εξάντλησης 

Εξαιρ.: προβλήµατα που σχετίζονται µε την εξάρτηση από περίθαλψη (Z74.-) 

προβλήµατα που σχετίζονται µε κοινωνικοοικονοµικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις (Z55-Z65) 

Z74.- Προβλήµατα που σχετίζονται µε την εξάρτηση από περίθαλψη 

Εξαιρ.: εξάρτηση από ιατρικά µηχανήµατα ή συσκευές ΜΤΑ (Z99.-) 

Z74.0 Προβλήµατα που σχετίζονται µε εξάρτηση από περίθαλψη λόγω µειωµένης 

κινητικότητας 

Z74.1 Προβλήµατα που σχετίζονται µε εξάρτηση από βοήθεια για την προσωπική φροντίδα και 

υγιεινή 

Z74.2 Προβλήµατα που σχετίζονται µε εξάρτηση από περίθαλψη στο σπίτι όταν κανένα άλλο 

µέλος της οικογένειας δεν µπορεί να παρέχει φροντίδα 

Z74.3 Προβλήµατα που σχετίζονται µε εξάρτηση από συνεχή επίβλεψη 

Z74.8 Άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εξάρτηση από περίθαλψη 

Z74.9 Πρόβληµα που σχετίζεται µε την εξάρτηση από περίθαλψη, µη καθορισµένο 

Z75.- Προβλήµατα που σχετίζονται µε τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα 

υγείας 

Εξαιρ.: εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση καρδιάς (U55.1-) 

εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση καρδιάς-πνευµόνων (U55.3-) 

εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση πνευµόνων (U55.2-) 

Οι ακόλουθες υποδιαιρέσεις 5ου χαρακτήρα χρησιµοποιούνται στις υποκατηγορίες Z75.6 και Z75.7: 

1   νεφρός 

5   νεφρός-πάγκρεας 

6   πάγκρεας 

7   λεπτό έντερο 

8   ήπαρ 

9   άλλα όργανα 

10 µη καθορισµένο όργανο 

Z75.2 Περίοδος αναµονής για διερεύνηση και θεραπεία 

Z75.6- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση οργάνου χωρίς να χαρακτηρίζεται ως 

υψηλής προτεραιότητας 

Z75.7- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση οργάνου που χαρακτηρίζεται ως υψηλής 

προτεραιότητας 

Z75.8 Άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας 

Περίθαλψη ατόµου µε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια διακοπών των συγγενών 

Μη διαθέσιµη φροντίδα για το σπίτι 

Μη διαθέσιµες ή µη προσβάσιµες υγειονοµικές υπηρεσίες και άλλες παροχές 

Άτοµα που είναι στη λίστα αναµονής για εισαγωγή σε γηριατρικό ή άλλο ίδρυµα περίθαλψης 

Εξαιρ.: αδυναµία ανάληψης της περίθαλψης και φροντίδας από συγγενικό πρόσωπο (Z74.2) 

 

 

Z73 
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Z75.9 Μη καθορισµένο πρόβληµα που σχετίζεται µε τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα 

υγείας 

Z76.- Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις 

Z76.0 Ζήτηµα επαναληπτικής συνταγογράφησης 

Ζήτηµα επαναληπτικής συνταγογράφησης-παραγγελίας για: 

• συσκευή 

• φάρµακα 

• γυαλιά οράσεως 

Εξαιρ.: έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού (Z02) 

επαναληπτική συνταγογράφηση αντισυλληπτικών (Z30.4) 

Z76.1 Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα έκθετου βρέφους 

Z76.2 Επίβλεψη της υγείας και φροντίδα άλλου υγιούς βρέφους και παιδιού 

Ιατρική ή νοσηλευτική φροντίδα ή επίβλεψη υγιούς βρέφους κάτω από περιστάσεις, όπως: 

• ο αριθµός των παιδιών στο σπίτι εµποδίζει ή επηρεάζει τη φυσιολογική φροντίδα 

• νόσηµα της µητέρας 

• αντίξοες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στο σπίτι 

• αναµονή για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία 

Z76.3 Υγιές άτοµο που συνοδεύει άρρωστο άτοµο 

Z76.4 Άλλος οικότροφος σε ιατρική υπηρεσία 

Εξαιρ.: άστεγοι (Z59) 

Z76.8 Άτοµα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καθορισµένες περιστάσεις 

Z76.9 Άτοµο που προσέρχεται στις υπηρεσίες υγείας σε µη καθορισµένες καταστάσεις 

 

Άτοµα µε δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται µε το 

οικογενειακό και ατοµικό ιστορικό και ορισµένες καταστάσεις που 

επηρεάζουν το επίπεδο της υγείας 

 

(Z80-Z99) 

Εξαιρ.: παρακολούθηση ή επέµβαση κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω υποψίας βλάβης του εµβρύου (O35.-) 

παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

εξέταση παρακολούθησης [follow-up] (Z08-Z09) 

ειδικές εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου (screening test) ή άλλες εξετάσεις και διερεύνηση λόγω 

θετικού οικογενειακού ή ατοµικού ιστορικού (Z00-Z13) 

Z80.- Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος 

Z80.0 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος των οργάνων του πεπτικού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C15-C26 

Z80.1 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος της τραχείας, των βρόγχων και του 

πνεύµονα 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C33-C34 

Z80.2 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος άλλων αναπνευστικών και 

ενδοθωρακικών οργάνων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C30-C32, C37-C39 

Z80.3 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος του µαστού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο C50.- 

Z80.4 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος των γεννητικών οργάνων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C51-C63 
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Z80.5 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος της ουροποιητικής οδού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C64-C68 

Z80.6 Οικογενειακό ιστορικό λευχαιµίας 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C91-C95 

Z80.7 Οικογενειακό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασµάτων του λεµφικού, αιµοποιητικού 

και σχετικών ιστών 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C81-C90, C96.- 

Z80.8 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος άλλων οργάνων ή συστηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 

Z80.9 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος, µη καθορισµένου 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο C80.- 

Z81 Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συµπεριφοράς 

Περιλαµβ.:  καταστάσεις που ταξινοµούνται στα F00-F99 

Z82 Οικογενειακό ιστορικό ορισµένων αναπηριών και χρόνιων νοσηµάτων που 

οδηγούν σε αναπηρία 

Περιλαµβ.: συγγενείς διαµαρτίες της διάπλασης, δυσπλασίες και χρωµοσωµικές ανωµαλίες (καταστάσεις που 

ταξινοµούνται στα Q00-Q99) 

τύφλωση και απώλεια όρασης (καταστάσεις που ταξινοµούνται στο H54.-) 

χρόνια νοσήµατα του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος (καταστάσεις που ταξινοµούνται  

στα J40-J47) 

νοσήµατα του καρδιαγγειακού συστήµατος (καταστάσεις που ταξινοµούνται στα I00-I99) 

νοσήµατα του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού (καταστάσεις που 

ταξινοµούνται στα M00-M99) 

νοσήµατα του νευρικού συστήµατος (καταστάσεις που ταξινοµούνται στα G00-G99) 

κώφωση ή απώλεια ακοής (καταστάσεις που ταξινοµούνται στα H90-H91) 

Z83.- Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών νοσηµάτων 

Εξαιρ.: επαφή µε ή η έκθεση σε µεταδοτικό νόσηµα µέσα στην οικογένεια (Z20.-) 

Z83.1 Οικογενειακό ιστορικό λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα A00-B94, B99 

Z83.2 Οικογενειακό ιστορικό νοσηµάτων του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων και 

ορισµένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσολογικό µηχανισµό 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα D50-D89 

Z83.3 Οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα E10-E14, O24 

Z83.4 Οικογενειακό ιστορικό άλλων ενδοκρινικών, διατροφικών και µεταβολικών νοσηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα E00-E07, E15-E90 

Z83.5 Οικογενειακό ιστορικό οφθαλµικών και ωτικών διαταραχών 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα H00-H53, H55-H83, H92-H95 

Εξαιρ.: οικογενειακό ιστορικό: 

• τύφλωσης και απώλειας όρασης (Z82) 

• κώφωσης και απώλειας ακοής (Z82) 

Z83.6 Οικογενειακό ιστορικό νοσηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα J00-J39, J60-J99 

Εξαιρ.: οικογενειακό ιστορικό χρονίων νοσηµάτων του κατώτερου αναπνευστικού συστήµατος (Z82) 

Z83.7 Οικογενειακό ιστορικό νοσηµάτων του πεπτικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα K00-K93 

Z84.- Οικογενειακό ιστορικό άλλων καταστάσεων 
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Z84.0 Οικογενειακό ιστορικό των νοσηµάτων του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα L00-L99 

Z84.1 Οικογενειακό ιστορικό νοσηµάτων του νεφρού και του ουρητήρα 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα N00-N29 

Z84.2 Οικογενειακό ιστορικό άλλων νοσηµάτων του ουρογεννητικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα N30-N99 

Z84.3 Οικογενειακό ιστορικό συγγένειας εξ αίµατος 

Z84.8 Οικογενειακό ιστορικό άλλων καθορισµένων καταστάσεων 

Z85.- Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος 

Εξαιρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

εξέταση παρακολούθησης [follow-up] µετά τη θεραπεία κακοήθους νεοπλάσµατος (Z08.-) 

Z85.0 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος των οργάνων του πεπτικού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C15-C26 

Z85.1 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος της τραχείας, των βρόγχων και του πνεύµονα 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C33-C34 

Z85.2 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος άλλων αναπνευστικών και ενδοθωρακικών 

οργάνων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C30-C32, C37-C39 

Z85.3 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος του µαστού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο C50.- 

Z85.4 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος των γεννητικών οργάνων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C51-C63 

Z85.5 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος της ουροποιητικής οδού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C64-C68 

Z85.6 Ατοµικό ιστορικό λευχαιµίας 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C91-C95 

Z85.7 Ατοµικό ιστορικό άλλων κακοήθων νεοπλασµάτων του λεµφικού, αιµοποιητικού και 

σχετικών ιστών 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C81-C90, C96.- 

Z85.8 Ατοµικό ιστορικό κακοήθων νεοπλασµάτων άλλων οργάνων και συστηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 

Z85.9 Ατοµικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσµατος µη καθορισµένου 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο C80.- 

Z86.- Ατοµικό ιστορικό ορισµένων άλλων νοσηµάτων 

Εξαιρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

Z86.0 Ατοµικό ιστορικό άλλων νεοπλασµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα D00-D48 

Εξαιρ.: κακοήθη νεοπλάσµατα (Z85.-) 

Z86.1 Ατοµικό ιστορικό λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα A00-B89, B99 

Εξαιρ.: δευτεροπαθείς καταστάσεις λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων (B90-B94) 

Z86.2 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του αίµατος και των αιµοποιητικών οργάνων και 

ορισµένων διαταραχών που αφορούν τον ανοσολογικό µηχανισµό 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα D50-D89 
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Z86.3 Ατοµικό ιστορικό ενδοκρινικών, διατροφικών και µεταβολικών νοσηµάτων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα E00-E90 

Z86.4 Ατοµικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα F10-F19 

Εξαιρ.: υπάρχουσα εξάρτηση από ουσίες (F10-F19 µε κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2) 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση: 

• οινοπνεύµατος (Z72.0) 

• φαρµακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών (Z72.0) 

• καπνού (Z72.0) 

Z86.5 Ατοµικό ιστορικό άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συµπεριφοράς 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα F00-F09, F20-F99 

Z86.6 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του νευρικού συστήµατος και των αισθητηρίων οργάνων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα G00-G99, H00-H95 

Z86.7 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του κυκλοφορικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα I00-I99 

Εξαιρ.: παλαιό έµφραγµα του µυοκαρδίου (I25.2-) 

δευτεροπαθείς καταστάσεις νόσου των εγκεφαλικών αγγείων (I69.-) 

µετεµφραγµατικό σύνδροµο (I24.1) 

Z87.- Ατοµικό ιστορικό άλλων νοσηµάτων και καταστάσεων 

Εξαιρ.: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

Z87.0 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα J00-J99 

Z87.1 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του πεπτικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα K00-K93 

Z87.2 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του δέρµατος και του υποδόριου ιστού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα L00-L99 

Z87.3 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα M00-M99 

Z87.4 Ατοµικό ιστορικό νοσηµάτων του ουρογεννητικού συστήµατος 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα N00-N99 

Z87.5 Ατοµικό ιστορικό επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 

Ατοµικό ιστορικό τροφοβλαστικής νόσου 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στο O00-O99 

Εξαιρ.: καθ' έξιν αποβολές (N96) 

παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τρέχουσας κύησης γυναίκας µε δυσµενές µαιευτικό ιστορικό 

(Z35.-) 

Z87.6 Ατοµικό ιστορικό ορισµένων καταστάσεων που εµφανίζονται στην περιγεννητική 

περίοδο 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα P00-P96 

Z87.7 Ατοµικό ιστορικό συγγενών διαµαρτιών της διάπλασης, δυσπλασίας και χρωµοσωµικών 

ανωµαλιών 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα Q00-Q99 

Z87.8 Ατοµικό ιστορικό άλλων καθορισµένων καταστάσεων 

Καταστάσεις που ταξινοµούνται στα S00-Τ98 

Εξαιρ.: ατοµικό ιστορικό αυτοτραυµατισµού (Z91.8) 

Z88.- Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρµακα, φαρµακευτικές και βιολογικές 

ουσίες 
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Z88.0 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλλίνη 

Z88.1 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους αντιβιοτικούς παράγοντες 

Z88.2 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας στις σουλφοναµίδες 

Z88.3 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλους παράγοντες κατά των λοιµώξεων 

Z88.4 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε αναισθητικό παράγοντα 

Z88.5 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε ναρκωτικό παράγοντα 

Z88.6 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε αναλγητικό παράγοντα 

Z88.7 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε ορό και εµβόλιο 

Z88.8 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε άλλα φάρµακα, φαρµακευτικές και βιολογικές ουσίες 

Z88.9 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε µη καθορισµένα φάρµακα, φαρµακευτικές και 

βιολογικές ουσίες 

Z89.- Απώλεια άκρου 

Περιλαµβ.:   απώλεια άκρου: 

• µετεγχειρητική 

• µετατραυµατική 

Εξαιρ.:         συγγενής έλλειψη άκρων (Q71-Q73) 

επίκτητες παραµορφώσεις των άκρων (M20-M21) 

Z89.0 Απώλεια ενός ή περισσότερων δακτύλων της άκρας χειρός [συµπεριλαµβανοµένου του 

αντίχειρα], ετερόπλευρη 

Z89.1 Απώλεια της άκρας χειρός και του καρπού 

Z89.2 Απώλεια του άνω άκρου πάνω από τον καρπό 

Άνω άκρο ΜΚΑ 

Z89.3 (Μερική) απώλεια αµφότερων των άνω άκρων 

Απώλεια αµφότερων των άνω άκρων 

Απώλεια ενός ή περισσότερων δακτύλων της άκρας χειρός, συµπεριλαµβανοµένου του αντίχειρα, 

αµφοτερόπλευρη 

Z89.4 Απώλεια του άκρου ποδός και του αστράγαλου, ετερόπλευρα 

∆άκτυλο(α) του άκρου ποδός, αµφοτερόπλευρα 

Z89.5 Απώλεια του κάτω άκρου στο ύψος του γόνατος ή κάτω απ' αυτό 

Z89.6 Απώλεια του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο 

Κάτω άκρο ΜΚΑ 

Z89.7 (Μερική) απώλεια κάτω άκρων, αµφοτερόπλευρα 

Εξαιρ.:        µεµονωµένη απώλεια των δακτύλων του άκρου ποδός, αµφοτερόπλευρη (Z89.4) 

Z89.8 Απώλεια άνω και κάτω άκρων [σε οποιοδήποτε επίπεδο] 

Z89.9 Απώλεια άκρων, µη καθορισµένη 

Z90.- Απώλεια οργάνων, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Περιλαµβ.:  µετεγχειρητική ή µετατραυµατική απώλεια τµήµατος του σώµατος ΜΤΑ 

Εξαιρ.:         συγγενής απώλεια οργάνων-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

µετεγχειρητική απώλεια: 

• ενδοκρινών αδένων, εκτός του παγκρέατος (E89.-) 

• σπλήνα (D73.0) 

• παγκρέατος (E13.-) 

Z90.0 Απώλεια τµήµατος της κεφαλής και του τραχήλου 

Οφθαλµός 

Λάρυγγας 

Ρίνα 

Εξαιρ.:         οδόντες (K08.1) 
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Z90.1 Απώλεια µαστού(ών) 

Z90.2 Απώλεια του πνεύµονα [τµήµατος αυτού] 

Z90.3 Απώλεια τµήµατος του στοµάχου 

Z90.4 Απώλεια άλλων τµηµάτων της πεπτικής οδού 

Z90.5 Απώλεια νεφρού 

Z90.6 Απώλεια άλλων οργάνων της ουροποιητικής οδού 

Z90.7 Απώλεια γεννητικού(ών) οργάνου(ων) 

Z90.8 Απώλεια άλλων οργάνων 

Z91.- Ατοµικό ιστορικό παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Εξαιρ.: επαγγελµατική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57) 

έκθεση στη ρύπανση και άλλα προβλήµατα που σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον (Z58) 

ατοµικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4) 

Z91.0 Ατοµικό ιστορικό αλλεργίας, εκτός από αυτής στα φάρµακα και τις βιολογικές ουσίες 

Εξαιρ.: ατοµικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρµακα και βιοδραστικές ουσίες (Z88.-) 

Z91.1 Ατοµικό ιστορικό µη συµµόρφωσης µε την ιατρική θεραπεία και αγωγή 

Z91.8 Ατοµικό ιστορικό άλλων καθορισµένων παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινοµούνται 

αλλού 

Ατοµικό ιστορικό κακής ατοµικής υγιεινής 

Κατάχρηση ΜΚΑ 

Κακοποίηση ΜΚΑ 

Αυτοκτονική τάση 

Ψυχολογικό τραύµα 

Αυτοτραυµατισµός και άλλου είδους σωµατικός τραυµατισµός 

Αυτοδηλητηρίαση 

Ανθυγιεινό πρόγραµµα ύπνου 

Απόπειρα αυτοκτονίας 

Εξαιρ.: διαταραχές του ύπνου (G47.-) 

Z92.- Ατοµικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας 

Z92.1 Ατοµικό ιστορικό µακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης αντιπηκτικών 

Εξαιρ.: Αιµορραγία σε χρόνια θεραπεία µε αντιπηκτικά (D68.3-) 

Z92.2 Ατοµικό ιστορικό µακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης άλλων φαρµακευτικών ουσιών 

Ασπιρίνη 

Z92.3 Ατοµικό ιστορικό ακτινοβολίας 

Ακτινοθεραπεία 

Εξαιρ.: επαγγελµατική έκθεση σε ακτινοβολία (Z65) 

έκθεση σε ακτινοβολία στο φυσικό περιβάλλον (Z65) 

Z92.4 Ατοµικό ιστορικό µεγάλης χειρουργικής επέµβασης, που δεν ταξινοµείται αλλού 

Εξαιρ.: ύπαρξη τεχνητής στοµίας (Z93.-) 

ύπαρξη λειτουργικών εµφυτευµάτων ή µοσχευµάτων (Z95-Z96) 

µετεγχειρητικές καταστάσεις (Z98.-) 

παλαιά µεταµόσχευση οργάνου ή ιστού (Z94.-) 

Z92.6 Ατοµικό ιστορικό χηµειοθεραπείας για κακόηθες νεόπλασµα 

Z92.8 Ατοµικό ιστορικό άλλης ιατρικής θεραπείας 

Ατοµικό ιστορικό αντισυλληπτικής αγωγής 

Ατοµικό ιστορικό µέτρων αποκατάστασης 

Εξαιρ.: συµβουλευτική ή θεραπεία σχετικά µε την τρέχουσα αντισυλληπτική αγωγή (Z30.-) 

ύπαρξη ενδοµήτριας συσκευής για αντισύλληψη (Z97.8) 

Z92.9 Ατοµικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας, µη καθορισµένης 
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Z93.- Ύπαρξη τεχνητής στοµίας 

Εξαιρ.: ύπαρξη τεχνητών στοµιών, που απαιτούν παρακολούθηση ή χειρισµούς (Z43.-) 

Z93.0 Ύπαρξη τραχειοστοµίας 

Z93.1 Ύπαρξη γαστροστοµίας 

Z93.2 Ύπαρξη ειλεοστοµίας 

Z93.3 Ύπαρξη κολοστοµίας 

Z93.4 Ύπαρξη άλλων τεχνητών στοµιών της γαστρεντερικής οδού 

Z93.5 Ύπαρξη κυστεοστοµίας 

Z93.6 Ύπαρξη άλλων τεχνητών στοµιών της ουροποιητικής οδού 

Νεφροστοµία 

Ουρητηροστοµία 

Ουρηθροστοµία 

Z93.8- Άλλη ύπαρξη τεχνητής στοµίας 

Z93.80 Ύπαρξη θωρακοστοµίας 

Z93.88 Άλλη ύπαρξη τεχνητής στοµίας 

Z93.9 Ύπαρξη τεχνητής στοµίας, µη καθορισµένη 

Z94.- Παλαιά µεταµόσχευση οργάνου και ιστού 

Περιλαµβ.:  όργανο ή ιστός που αντικαθίσταται από ετερόλογο ή οµόλογο µόσχευµα 

Εξαιρ.: επιπλοκές µεταµοσχευµένου οργάνου και ιστού-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

ύπαρξη: 

• αγγειακού µοσχεύµατος (Z95.-) 

• ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας (Z95.3) 

Z94.0 Παλαιά µεταµόσχευση νεφρού 

Z94.1 Παλαιά µεταµόσχευση καρδιάς 

Εξαιρ.: παλαιά αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας (Z95.2-Z95.4) 

Z94.2 Παλαιά µεταµόσχευση πνεύµονα 

Z94.3 Παλαιά µεταµόσχευση καρδιάς και πνευµόνων 

Z94.4 Παλαιά µεταµόσχευση ήπατος 

Z94.5 Παλαιά µεταµόσχευση δέρµατος 

Παλαιά αυτόλογη µεταµόσχευση δέρµατος 

Z94.6 Παλαιά µεταµόσχευση οστού 

Z94.7 Παλαιά µεταµόσχευση κερατοειδούς 

Z94.8- Κατάσταση άλλων µεταµοσχευµένων οργάνων και ιστών 

Z94.80 Κατάσταση µετά από µεταµόσχευση αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων χωρίς ενεργό 

ανοσοκαταστολή 

Z94.81 Κατάσταση µετά από µεταµόσχευση αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων µε ενεργό 

ανοσοκαταστολή 

Z94.88 Κατάσταση µετά από µεταµόσχευση άλλων οργάνων και ιστών 

Έντερο 

Πάγκρεας 

Z94.9 Κατάσταση µεταµοσχευµένου οργάνου και ιστού, µη καθορισµένων 

Z95.- Ύπαρξη καρδιακών και αγγειακών εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Εξαιρ.: επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών συσκευών, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων (T82.-) 
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Z95.0 Ύπαρξη καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής 

Ύπαρξη: 

• βηµατοδότη 

• απινιδωτής καρδιακού επανασυγχρονισµού 

• καρδιακού βηµατοδότη 

• απινιδωτή 

Εξαιρ.: προσαρµογή και χειρισµός µιας καρδιολογικής (ηλεκτρονικής) συσκευής (Z45.0-) 

µακροχρόνια εξάρτηση από τεχνητή καρδιά (Z99.4) 

Z95.1 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαµψης 

Z95.2 Ύπαρξη προσθετικής καρδιακής βαλβίδας 

Z95.3 Ύπαρξη ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας 

Z95.4 Ύπαρξη άλλης αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας 

Z95.5 Ύπαρξη εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής 

Ύπαρξη πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας 

Παλαιά στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ 

Z95.8- Ύπαρξη άλλων καρδιακών και αγγειακών εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Z95.80 Ύπαρξη συστήµατος υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας 

Τεχνητή καρδιά 

Αντλία: 

• εξωσωµατική 

• ενδοσωµατική 

• παρασωµατική 

Z95.81 Ύπαρξη επεµβατικά εµφυτεύσιµου ενδαγγειακού καθετήρα 

Καθετήρας Broviak 

Σύστηµα port 

Z95.88 Παρουσία άλλων καρδιακών και αγγειακών εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων 

Ύπαρξη πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας 

Παλαιά στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ 

Z95.9 Ύπαρξη καρδιακού και αγγειακού εµφυτεύµατος και µοσχεύµατος, µη καθορισµένου 

Z96.- Ύπαρξη άλλων λειτουργικών εµφυτευµάτων 

Εξαιρ.: εφαρµογή και ρύθµιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 

επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων (T82-T85) 

Z96.0 Ύπαρξη ουρογεννητικών εµφυτευµάτων 

Z96.1 Ύπαρξη ενδοφθάλµιου φακού 

Ψευδοφακία 

Z96.2 Ύπαρξη ωτολογικών και ακουστικών εµφυτευµάτων 

Συσκευή ακοής δια αγωγής µέσω οστών 

Κοχλιακό εµφύτευµα 

Σωλήνας µυριγγοτοµίας 

Αντικατάσταση του αναβολέα 

Πλαστική της ευσταχιανής σάλπιγγας 

Z96.3 Ύπαρξη τεχνητού λάρυγγα 

Z96.4 Ύπαρξη ενδοκρινικών εµφυτευµάτων 

Αντλία ινσουλίνης 

Z96.5 Ύπαρξη εµφυτευµάτων της ρίζας οδόντα και της κάτω γνάθου 
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Z96.6 Ύπαρξη ορθοπεδικών εµφυτευµάτων των αρθρώσεων 

Αντικατάσταση της άρθρωσης του δακτύλου (της άκρας χειρός) 

Αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (µερική) (ολική) 

Z96.7 Ύπαρξη άλλων εµφυτευµάτων οστού και τένοντα 

Πλάκα (οστεοσύνθεσης) κεφαλής 

Z96.8- Ύπαρξη άλλων καθορισµένων λειτουργικών εµφυτευµάτων 

Z96.80 Ύπαρξη βρογχικής ενδοπρόθεσης 

Z96.81 Ύπαρξη τραχειακής ενδοπρόθεσης 

Z96.88 Ύπαρξη άλλων καθορισµένων λειτουργικών εµφυτευµάτων 

Z96.9 Ύπαρξη λειτουργικού εµφυτεύµατος, µη καθορισµένου 

Z97.- Ύπαρξη άλλων συσκευών 

Εξαιρ.: εφαρµογή και ρύθµιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 

επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εµφυτευµάτων και µοσχευµάτων (T82-T85) 

παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Z98.2) 

Z97.1 Ύπαρξη τεχνητού άκρου (ολικό) (µερικό) 

Z97.8 Ύπαρξη άλλων και µη καθορισµένων συσκευών ή ιατρικών βοηθηµάτων 

Εξωτερικό ακουστικό βαρηκοΐας 

Γυαλιά οράσεως 

Φακοί επαφής 

Τεχνητός οφθαλµός 

(Ενδοµήτρια) αντισυλληπτική συσκευή 

Οδοντιατρική προσθετική συσκευή (ολική) (µερική) 

Εξαιρ.: εισαγωγή (ενδοµήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.1) 

έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδοµήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.5) 

Z98.- Άλλες µετεγχειρητικές καταστάσεις 

Εξαιρ.: ιατρική φροντίδα [follow-up] δευτεροπαθών καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 

µετεπεµβατική ή µετεγχειρητική επιπλοκή-βλέπε αλφαβητικό ευρετήριο 

Z98.0 Εντερική παράκαµψη και κατάσταση αναστόµωσης 

Z98.1 Κατάσταση µετά από αρθρόδεση 

Z98.2 Παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 

Εγκεφαλονωτιαία αναστόµωση 

Z98.8 Άλλες καθορισµένες µετεγχειρητικές καταστάσεις 

Z99.- Χρόνια εξάρτηση από υποστηρικτικά µηχανήµατα, συσκευές ή ιατρικά 

βοηθήµατα, που δεν ταξινοµούνται αλλού 

Σηµειώσεις: Μία χρόνια εξάρτηση περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 ολοκληρωµένους µήνες 

Z99.0 Χρόνια εξάρτηση από συσκευή αναρρόφησης 

Z99.1 Χρόνια εξάρτηση από αναπνευστήρα 

Z99.2 Χρόνια εξάρτηση από αιµοκάθαρση 

∆ια βίου εξάρτηση από αιµοκάθαρση 

Z99.3 Χρόνια εξάρτηση από τροχήλατο αµαξίδιο 

Z99.4 Χρόνια εξάρτηση από τεχνητή καρδιά 

Z99.8 Χρόνια εξάρτηση από άλλα υποστηρικτικά µηχανήµατα, συσκευές ή ιατρικά βοηθήµατα 

Z99.9 Χρόνια εξάρτηση από ένα µη καθορισµένο υποστηρικτικό µηχάνηµα, συσκευή ή ιατρικό 

βοήθηµα 
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Κεφάλαιο XXII 

Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 

(U00 - U99) 
 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

U00-U49  Προσωρινή καταχώρηση νοσηµάτων ασαφούς αιτιολογίας που δεν διαθέτουν κωδικό 

U50-U52  Λειτουργικές διαταραχές 

U55-U55  Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση οργάνου 

U60-U61  Σταδιοποίηση της νόσου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

U69-U69  Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 

U80-U85  Λοιµογόνοι παράγοντες ανθεκτικοί σε συγκεκριµένα αντιβιοτικά ή χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα 

U99-U99  Ανενεργοί κωδικοί 

 
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τους ακόλουθους κωδικούς µε θαυµαστικό: 

U60.-! Κλινικές κατηγορίες της νόσου HIV 

U61.-! Αριθµός Τ-βοηθητικών κυττάρων (CD4+) στη νόσο HIV 

U69.-! Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 

U80.-! Λοιµογόνοι παράγοντες ορισµένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή 

ειδικά υγειονοµικά µέτρα πρόληψης 

U81! Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά 

U82.-! Μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στα αντιφυµατικά φάρµακα (αντιφυµατικά πρώτης γραµµής) 

U83! Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη 

U84! Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρµακα 

U85! Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρµακα και στους 

αναστολείς πρωτεάσης 

U99.-! Ανενεργός κωδικός U99 

 

 

 

 

Προσωρινή καταχώρηση νοσηµάτων ασαφούς αιτιολογίας που δεν διαθέτουν 

κωδικό 

 

(U00-U49) 
U04.- Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο [SARS] 

U04.9 Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο [SARS], µη καθορισµένο 

U06.- Ανενεργός κωδικός U06 

Σηµειώσεις: Η χρήση των κωδικών U00-U49 παραµένει στην αρµοδιότητα του Π.Ο.Υ., για να είναι δυνατή η 

προσωρινή καταχώρηση νοσηµάτων αβέβαιης αιτιοπαθογένειας. Στα συστήµατα πληροφορικής 

δεν είναι πάντα άµεσα διαθέσιµοι οι απαραίτητοι κωδικοί σε περίπτωση ανάγκης. Οι ιδιότητες 

της κατηγορίας U06 διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα αυτής της κατηγορίας και των 

υποκατηγοριών της ανά πάσα στιγµή στα συστήµατα πληροφορικής, ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν άµεσα µετά από υπόδειξη του Π.Ο.Υ. 
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U06.0 Ανενεργός κωδικός U06.0 

U06.1 Ανενεργός κωδικός U06.1 

U06.2 Ανενεργός κωδικός U06.2 

U06.3 Ανενεργός κωδικός U06.3 

U06.4 Ανενεργός κωδικός U06.4 

U06.5 Ανενεργός κωδικός U06.5 

U06.6 Ανενεργός κωδικός U06.6 

U06.7 Ανενεργός κωδικός U06.7 

U06.8 Ανενεργός κωδικός U06.8 

U06.9 Ανενεργός κωδικός U06.9 

U07.- Ανενεργός κωδικός U07 

Σηµειώσεις: Η χρήση των κωδικών U00-U49 παραµένει στην αρµοδιότητα του Π.Ο.Υ., για να είναι δυνατή 

η προσωρινή καταχώρηση νοσηµάτων αβέβαιης αιτιοπαθογένειας. Στα συστήµατα 

πληροφορικής δεν είναι πάντα άµεσα διαθέσιµοι οι απαραίτητοι κωδικοί σε περίπτωση 

ανάγκης. Οι ιδιότητες της κατηγορίας U06 διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα αυτής της 

κατηγορίας και των υποκατηγοριών της ανά πάσα στιγµή στα συστήµατα πληροφορικής, ώστε 

να µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα µετά από υπόδειξη του Π.Ο.Υ. 

U07.0 Ανενεργός κωδικός U07.0 

U07.1 Ανενεργός κωδικός U07.1 

U07.2 Ανενεργός κωδικός U07.2 

U07.3 Ανενεργός κωδικός U07.3 

U07.4 Ανενεργός κωδικός U07.4 

U07.5 Ανενεργός κωδικός U07.5 

U07.6 Ανενεργός κωδικός U07.6 

U07.7 Ανενεργός κωδικός U07.7 

U07.8 Ανενεργός κωδικός U07.8 

U07.9     Ανενεργός κωδικός    U07.9 

 

 

 
Λειτουργικές διαταραχές 

 

(U50-U52) 

U50.- Κινητική δυσλειτουργία 

Σηµειώσεις: Η καταχώρηση της κινητικής δυσλειτουργίας πρέπει να γίνεται µία φορά κατά τη διάρκεια των 

πρώτων 5 ηµέρων νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής του βαθµού κινητικής δυσλειτουργίας 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κωδικοποιείται ο υψηλότερος βαθµός. Σε γηριατρική 

θεραπευτική αγωγή ή αγωγή πρώιµης αποκατάστασης, η καταχώρηση πραγµατοποιείται στην 

αρχή της αγωγής. Η κωδικοποίηση απαιτεί τη χρησιµοποίηση µιας τυποποιηµένης κλίµακας 

λειτουργικής αξιολόγησης (FIM: Functional Independence Measure™). 

U50.0- Καµία ή ελάχιστη κινητική δυσλειτουργία 

U50.00 ∆είκτης Barthel: 100 πόντοι 

U50.01 Κινητική υποκλίµακα FIM: 85-91 πόντοι 

U50.1- Ήπια κινητική δυσλειτουργία 

U50.10 ∆είκτης Barthel: 80-95 πόντοι 

U50.11 Κινητική υποκλίµακα FIM: 69-84 πόντοι 
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U50.2- Μέτρια κινητική δυσλειτουργία 

U50.20 ∆είκτης Barthel: 60-75 πόντοι 

U50.21 Κινητική υποκλίµακα FIM: 59-68 πόντοι 

U50.3- Μέτρια προς βαριά κινητική δυσλειτουργία 

U50.30 ∆είκτης Barthel: 40-55 πόντοι 

U50.31 Κινητική υποκλίµακα FIM: 43-58 πόντοι 

U50.4- Βαριά κινητική δυσλειτουργία 

U50.40 ∆είκτης Barthel: 20-35 πόντοι 

U50.41 Κινητική υποκλίµακα FIM: 31-42 πόντοι 

U50.5- Πολύ βαριά κινητική δυσλειτουργία 

U50.50 ∆είκτης Barthel: 0-15 πόντοι 

U50.51 Κινητική υποκλίµακα FIM: 13-30 πόντοι 

U51.- Γνωσιακή δυσλειτουργία 

Σηµειώσεις: Η καταχώρηση της γνωσιακής δυσλειτουργίας πρέπει να γίνεται µία φορά κατά τη διάρκεια 

των πρώτων 5 ηµέρων νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής του βαθµού γνωσιακής 

δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κωδικοποιείται ο υψηλότερος 

βαθµός. Σε γηριατρική θεραπευτική αγωγή ή αγωγή πρώιµης αποκατάστασης, η 

καταχώρηση πραγµατοποιείται στην αρχή της αγωγής. Η κωδικοποίηση απαιτεί τη 

χρησιµοποίηση µιας τυποποιηµένης κλίµακας λειτουργικής αξιολόγησης (FIM: Functional 

Independence Measure™). 

U51.0- Καµία ή ελάχιστη γνωσιακή δυσλειτουργία 

U51.00 Τροποποιημένος δείκτης Barthel: 70-90 πόντοι 

U51.01 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίµακα FIM: 30-35 πόντοι 

U51.02 MMSE: 24-30 πόντοι 

U51.1- Μέτρια γνωσιακή δυσλειτουργία 

U51.10 Τροποποιημένος δείκτης Barthel: 20-65 πόντους 

U51.11 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίµακα FIM: 11-29 πόντους 

U51.12 MMSE: 17-23 πόντους 

U51.2- Βαριά γνωσιακή δυσλειτουργία 

U51.20 Τροποποιηµένος δείκτης Barthel: 0-15 πόντοι 

U51.21 Κοινωνικο-γνωσιακή υποκλίµακα FIM: 5-10 πόντοι 

U51.22 MMSE: 0-16 πόντοι 

U52.- ∆είκτης Barthel πρόωρης αποκατάστασης [Frühreha-Barthel, FR-B] 

Σηµειώσεις: Η καταχώρηση του δείκτη Fruhreha-Barthel, (FR-B) πρέπει να γίνεται µία φορά κατά τη διάρκεια 

των πρώτων 5 ηµέρων νοσηλείας. Σε περίπτωση αλλαγής των πόντων FR-B κατά την διάρκεια 

αυτής της περιόδου, κωδικοποιούνται οι περισσότεροι πόντοι. 

U52.0 ∆είκτης FR-B= 31 ή περισσότεροι πόντοι 

U52.1 ∆είκτης FR-B= -75 ως 30 πόντοι 

U52.2 ∆είκτης FR-B= -200 ως -76 πόντοι 

U52.3 ∆είκτης FR-B= Λιγότερο από -200 πόντους 
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Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση οργάνου 

 

(U55-U55) 

U55.- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση 

Εξαιρ.: έγκυρη εγγραφή για: 
• µεταµόσχευση νεφρού, νεφρού-παγκρέατος, παγκρέατος, λεπτού εντέρου ή 

ήπατος (Z75.6-, Z75.7-) 

• µεταµόσχευση άλλων και µη καθορισµένων οργάνων (Z75.6-, Z75.7-) 

U55.1- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση καρδιάς 

U55.10 Μη χαρακτηρισµένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας 

U55.11 Χαρακτηρισµένη ως υψηλής προτεραιότητας 

U55.12 Χαρακτηρισµένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας 

U55.2-   Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση πνεύµονα 

U55.20   Χαρακτηρισµένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής 

προτεραιότητας U55.21   Χαρακτηρισµένη ως υψηλής 

προτεραιότητας 

U55.22 Χαρακτηρισµένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας 

U55.3- Έγκυρη εγγραφή στη λίστα για µεταµόσχευση καρδιάς και πνεύµονα 

U55.30 Μη χαρακτηρισµένη ως υψηλής ή πολύ υψηλής προτεραιότητας 

U55.31 Χαρακτηρισµένη ως υψηλής προτεραιότητας 

U55.32 Χαρακτηρισµένη ως πολύ υψηλής προτεραιότητας 

 

Σταδιοποίηση της νόσου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 

[HIV] 

 

(U60-U61) 

Σηµειώσεις: Η σταδιοποίηση ακολουθεί τη διεθνώς χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση του 1993 του CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Αυτή προκύπτει από έναν συνδυασµό κλινικής κατηγορίας 

και κατηγορίας αριθµού Τ-βοηθητικών λεµφοκυττάρων. 

Γι αυτόν τον σκοπό χρησιµοποιείται ένας κωδικός από το U60.-! σε συνδυασµό µε έναν κωδικό από το U61.9! και 

αντίστροφα. 

U60.-!  Κλινικές κατηγορίες της νόσου HIV 

Σηµειώσεις: Η ταξινόµηση για τις κλινικές κατηγορίες ακολουθεί τη διεθνώς χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση του 

1993 του CDC. 

U60.1! Κατηγορία Α 

Ασυµπτωµατική λοίµωξη ή οξεία HIV λοίµωξη ή (εµµένουσα) γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια [PGL] 

U60.2! Κατηγορία Β 

Συµπτωµατική νόσος HIV, όχι κατηγορία A ή C 

U60.3! Κατηγορία C 

Παρουσία νόσων ενδεικτικών για AIDS (καθοριστικές νόσοι AIDS) 

U60.9! Κλινική κατηγορία της νόσου HIV µη καθορισµένη 

U61.-!  Αριθµός Τ-βοηθητικών κυττάρων (CD4+) στη νόσο HIV 

Σηµειώσεις: Η ταξινόµηση σύµφωνα µε τον αριθµό των Τ-βοηθητικών κυττάρων/µL αίµατος ακολουθεί τη 

διεθνώς χρησιµοποιούµενη ταξινόµηση του 1993 του CDC. Σύµφωνα µε αυτήν, καταχωρείται η 

χαµηλότερη µετρήσιµη τιµή (ναδίρ). 

U61.1! Κατηγορία 1 

500 και παραπάνω (CD4+) T- βοηθητικά κύτταρα/ µL αίµατος 
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U61.2! Κατηγορία 2 

200 έως 499 (CD4+) T- βοηθητικά κύτταρα/ µL αίµατος 

U61.3! Κατηγορία 3 

Λιγότερα από 200 (CD4+) T- βοηθητικά κύτταρα/ µL αίµατος 

U61.9! Αριθµός Τ-βοηθητικών κυττάρων (CD4+), µη καθορισµένος 

 

 

 

Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 

 

(U69-U69) 

U69.-!  Άλλοι δευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 

U69.0-!   ∆ευτερεύοντες κωδικοί για σκοπούς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου 

U69.00!  Αλλού ταξινοµηµένη, ενδονοσοκοµειακή πνευµονία σε ασθενή ηλικίας άνω των 18 ετών 

Σηµειώσεις: Με τον όρο ενδονοσοκοµειακή πνευµονία εννοούµε µια πνευµονία, τα συµπτώµατα και 

σηµεία της οποίας πληρούν τα κριτήρια του CDC και η οποία εκδηλώνεται το νωρίτερο 48 

ώρες µετά την εισαγωγή ή το αργότερο 28 ηµέρες µετά το εξιτήριο του ασθενούς. 

Η κωδικοποίηση ως ενδονοσοκοµειακή πνευµονία δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει µια αιτιολογική 

συσχέτιση µεταξύ της θεραπευτικής αγωγής και της εµφάνισης της λοίµωξης, ούτε ότι πρόκειται για ιατρικό 

ή νοσηλευτικό σφάλµα. 

Ο κωδικός αυτός χρησιµοποιείται µόνο από νοσηλευτικά ιδρύµατα που υποχρεούνται σε εξωτερικό ποιοτικό 

έλεγχο και µόνο σε περιπτώσεις κανονικής (όχι βραχείας) νοσηλείας. 

Ο κωδικός χρησιµεύει στον ποιοτικό έλεγχο για τη διαφοροποίηση των πνευµονιών της κοινότητας. 

U69.1-!   ∆ευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς διοικητικούς σκοπούς 

U69.10!  Αλλού ταξινοµηµένη νόσος, για την οποία υπάρχει η υποψία ότι είναι αποτέλεσµα µιας 

ιατρικώς µη ενδεδειγµένης αισθητικής επέµβασης, διενέργειας δερµατοστιξίας [τατουάζ], 

ή τρυπήµατος σηµείων του σώµατος [piercing] 

Σηµειώσεις: 

U69.2-!   ∆ευτερεύοντες κωδικοί για ειδικούς επιδηµιολογικούς σκοπούς 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό συγκεκριµένων 

επιδηµιολογικών συµβάντων. Αν χρειαστεί, θα κοινοποιηθούν τα χρονικά όρια της περιόδου 

χρήσης τους. 

U69.20!   Πανδηµία γρίππης Α/Η1Ν1 2009 [γρίπη των χοίρων] 

U69.21!   Επιδηµία γρίππης Α/Η5Ν1 [γρίπη των πτηνών] 

 

 

Λοιµογόνοι παράγοντες ανθεκτικοί σε συγκεκριµένα αντιβιοτικά ή 

χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα 

 

(U80-U85) 

Σηµειώσεις: Οι ακόλουθοι κωδικοί χρησιµοποιούνται όταν ο εκάστοτε λοιµογόνος παράγοντας είναι ανθεκτικός σε µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες ουσίες [οµάδες ουσιών]. 

U80.-! Λοιµογόνοι παράγοντες ορισµένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική 

θεραπευτική αγωγή ή ειδικά υγειονοµικά µέτρα πρόληψης 
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U80.0-!   Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη, 

γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραµίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες] 

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στη µεθικιλλίνη 

U80.00!  Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη ή µεθικιλλίνη 

[MRSA] 

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη ή µεθικιλλίνη και στα 

γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραµίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες] 

U80.01!  Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [Staphylococcus aureus] ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια, 

κινολόνες, στρεπτογραµίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες] και µη ανθεκτικός (ευαίσθητος) 

στην οξακιλλίνη ή µεθικιλλίνη 

U80.1-!  Πνευµονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στην πενικιλλίνη, 

οξακιλλίνη, µακρολίδες, οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραµίνες 

U80.10!  Πνευµονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στην πενικιλλίνη ή στην 

οξακιλλίνη 

Πνευµονιόκοκκος  [Streptococcus pneumoniae],  ανθεκτικός  στην  πενικιλλίνη  ή στην  οξακιλλίνη  και στις 

µακρολίδες, οξαζολιδινόνες και στρεπτογραµίνες 

U80.11!  Πνευµονιόκοκκος [Streptococcus pneumoniae], ανθεκτικός στις µακρολίδες, οξαζολιδινόνες ή 

στρεπτογραµίνες και µη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στην πενικιλλίνη και οξακιλλίνη 

U80.2-!   Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια ή στις οξαζολιδινόνες ή µε υψηλού 

επιπέδου αντοχή στις αµινογλυκοσίδες 

U80.20!  Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια 

Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραµίνες 

Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και µε υψηλού επιπέδου αντοχή στις αµινογλυκοσίδες 

U80.21!  Enterococcus faecalis, ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή µε υψηλού επιπέδου αντοχή στις 

αµινογλυκοσίδες και µη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια 

U80.3-!   Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια, στις οξαζολιδινόνες ή 

στρεπτογραµίνες ή µε υψηλού επιπέδου αντοχή στις αµινογλυκοσίδες 

U80.30!  Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια 

Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραµίνες 

Enterococcus faecium, ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια και µε υψηλού επιπέδου αντοχή στις αµινογλυκοσίδες 

U80.31!  Enterococcus faecium, ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραµίνες ή µε υψηλού 

επιπέδου αντοχή στις αµινογλυκοσίδες και µη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια 

U80.4! Κολοβακτηρίδιο [Escherichia coli], κλεµπσιέλλα [Klebsiella] και πρωτέας [Proteus] 

ανθεκτικά στις κινολόνες, καρβαπενέµες, αµικασίνη, ή µε τεκµηριωµένη ανθεκτικότητα 

στις β-λακτάµες [ESBL] 

U80.5! Enterobacter, Citrobacter και Serratia ανθεκτικά στις καραβαπενέµες, κινολόνες ή 

αµικασίνη 

U80.6! Pseudomonas aeruginosa και άλλοι αζυµωτικοί βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στις 

καρβαπενέµες, κινολόνες, αµικασίνη, κεφταζιδίµη ή πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάµη 

Εξαιρ.: Burkholderia (U80.7) 

Stenotrophomonas (U80.7) 

U80.7! Burkholderia και Stenotrophomonas ανθεκτικά στις κινολόνες, αµικασίνη, κεφταζιδίµη, 

πιπερακιλλίνη/ταζοµπακτάµη, ή κοτριµοξαζόλη 

U81! Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά 

Σηµειώσεις: Αποδεδειγµένη ευαισθησία µόνο σε δύο οµάδες αντιβιοτικών ουσιών. 

Εξαιρ.: µυκοβακτηρίδια (U82.-) 

U82.-!    Μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στα αντιφυµατικά φάρµακα (αντιφυµατικά πρώτης γραµµής) 
 

 

  

 

ΑΔΑ: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ



ICD-10-GrM 2017 Κεφάλαιο XXII 
 

Σελίδα 754  
 

 
 

U82.0! Μυκοβακτηρίδιο φυµατίωσης [Mycobacterium tuberculosis] ανθεκτικό σε ένα ή 

παραπάνω αντιφυµατικά πρώτης γραµµής 

Εξαιρ.: ανθεκτικότητα  στην  ισονιαζίδη  και  στη  ριφαµπικίνη  όπως  και  σε  άλλα αντιφυµατικά πρώτης 

γραµµής (U82.1) 

   U82.1! Πολυανθεκτική φυµατίωση [MDR-TB] 

Σηµειώσεις: Ανθεκτικότητα στην ισονιαζίδη και στη ριφαµπικίνη όπως και σε άλλα αντιφυµατικά πρώτης 

γραµµής 

U82.2! Άτυπα µυκοβακτηρίδια ή Nocardia ανθεκτικά σε ένα ή παραπάνω αντιφυµατικά πρώτης 

γραµµής 

Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη 

Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρµακα 

Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

ανθεκτικός στα αντιϊκά φάρµακα και στους αναστολείς πρωτεάσης 

Περιλαµβ.:  HIV-1 

HIV-2 

 

 

 
 

Ανενεργοί κωδικοί 

 

(U99-U99) 
U99.-!  Ανενεργός κωδικός U99 

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί αυτής της ενότητας χρησιµεύουν για να καταστεί δυνατή µια ταχεία ανταπόκριση 

σε πιθανή ανάγκη. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο ως πρόσθετοι κωδικοί σε καταστάσεις 

που ταξινοµούνται αλλού. Οι κωδικοί αυτής της ενότητας µπορούν να αποκτήσουν 

περιεχόµενο µόνο από τον υπεύθυνο φορέα για την ανανέωση των πληροφοριών 

ταξινόµησης. ∆εν επιτρέπεται η χρήση για άλλους σκοπούς. Θα κοινοποιηθεί, αν χρειαστεί, η 

χρονική περίοδος χρήσης τους. 

U99.0! Ανενεργός κωδικός U99.0 

U99.1! Ανενεργός κωδικός U99.1 

U99.2! Ανενεργός κωδικός U99.2 

U99.3! Ανενεργός κωδικός U99.3 

U99.4! Ανενεργός κωδικός U99.4 

U99.5! Ανενεργός κωδικός U99.5 

U99.6! Ανενεργός κωδικός U99.6 

U99.7! Ανενεργός κωδικός U99.7 

U99.8! Ανενεργός κωδικός U99.8 

U99.9!   Ανενεργός   κωδικός   U99.9 
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