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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ 
 
Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 
ιστού  
(M00-M99) 
 
 Εξαιρούνται:  ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P00-P96 )  
   ορισμένες διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης ( K07.6 )  
   ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ( A00-B99 )  
   σύνδρομο διαμερίσματος ( T79.6 )  
   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, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 

ταξινομούνται αλλού ( R00-R99 )  
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
M00-M25  Αρθρίτιδες  
 M00-M03  Λοιμώδεις αρθρίτιδες  
 M05-M14  Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες  
 M15-M19  Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική αρθρίτιδα)  
 M20-M25  Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων  
M30-M36  Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού  
M40-M54  Παθήσεις σπονδυλικής στήλης 
 M40-M43  Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης  
 M45-M49  Παθήσεις σπονδύλων 
 M50-M54  Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  
M60-M79  Παθήσεις των μαλακών ιστών  
 M60-M63  Παθήσεις των μυών  
 M65-M68  Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων  
 M70-M79  Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών  
M80-M94  Παθήσεις οστίτη ιστού και παθήσεις χόνδρινου ιστού  
 M80-M85  Διαταραχές 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  
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες:    
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*  Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
M36*  Συστηματικές διαταραχές 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 ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
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M82*  Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
M90*  Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
 
Εντόπιση της μυοσκελετικής βλάβης  
 
Η ακόλουθη υποταξινόμηση που γίνεται για να υποδείξει την εντόπιση της βλάβης παρέχεται για 
προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες κατηγορίες του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ. Καθώς οι επεκτάσεις της 
ταξινόμησης κατά τόπους ή οι προσαρμογές για την εκάστοτε ιατρική ειδικότητα μπορεί να ποικίλλουν 
ως προς τον αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιούνται, προτείνεται η συμπληρωματική 
υποταξινόμηση που αφορά την εντόπιση να τοποθετηθεί σε μια διακριτή ξεχωριστή θέση (π.χ. σε 
πρόσθετο κιβωτίδιο). Διαφορετικές υποταξινομήσεις για χρήση με τη βλάβη του γόνατος, τις παθήσεις 
της ράχης, και τις εμβιομηχανικές βλάβες που δεν ταξινομούνται αλλού, δίνονται στο M23, πριν από το 
M40 και στο M99 αντίστοιχα. 
 
0 Πολλαπλών εντοπίσεων  
 
1 Ωμικής ζώνης   
  κλείδα 
  ωμοπλάτη  
 ακρωμιοκλειδική  } 
  γληνοβραχιόνια  }   άρθρωση 
  στερνοκλειδική  } 
 
2 Βραχίονα 
  βραχιόνιο οστό  
  άρθρωση του αγκώνα   
 
3 Αντιβράχιου   
 κερκίδα  
 ωλένη                         
 άρθρωση του καρπού              
 
4  Άκρας χείρας   
 καρπός   
 δάκτυλα   
 μετακάρπιο   
 αρθρώσεις μεταξύ αυτών των οστών 
 
5  Πυελικής χώρας και μηρού                                   
 γλουτός                                                                                   
 μηριαίο οστό  
 πύελος 
 ισχίο (άρθρωση του)  
 ιεροκοκκυγική άρθρωση 
 
6  Κνήμης   
 περόνη   
 άρθρωση του γόνατος   
 κνήμη   
 
7  Ποδοκνημικής και άκρου ποδός   
 μετατάρσιο    
 ταρσός 
 δάκτυλα ποδός 
 ποδοκνημική άρθρωση          
 άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός           
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8  Άλλων εντοπίσεων   
 κεφαλή   
 αυχένας   
 πλευρές   
 κρανίο   
 κορμός   
 σπονδυλική στήλη   
 
9  Μη καθορισμένης εντόπισης   
 
 
 
Aρθρίτιδες 
(M00-M25) 
 
Διαταραχές που προσβάλουν κυρίως τις περιφερικές αρθρώσεις (των άκρων) 
 
 
Λοιμώδεις αρθρίτιδες 
(M00-M03) 
 
Σημείωση: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει αρθρίτιδες που οφείλονται σε μικροβιολογικούς 

παράγοντες. 
 
Ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης διακρίνοται οι ακόλουθες μορφές:  
 
α.  άμεση λοίμωξη της άρθρωσης, όπου οι μικροοργανισμοί εισβάλουν στο αρθρικό υγρό 

και τα μικροβιακά αντιγόνα βρίσκονται μέσα στην άρθρωση· 
β.  έμμεση λοίμωξη, η οποία μπορεί να είναι δύο τύπων: μια αντιδραστική αρθρίτιδα, 

όπου υπάρχει εγκατεστημένη μικροβιακή λοίμωξη του σώματος, αλλά ούτε 
μικροοργανισμοί ούτε αντιγόνα δε μπορούν να  ανιχνευτούν μέσα στην άρθρωση, 
και μια μεταλοιμώδης αρθρίτιδα, όπου υπάρχουν μικροβιακά αντιγόνα αλλά η 
απομόνωση του μικροοργανισμού είναι ασταθής και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοπικού 
πολλαπλασιασμού. 

  
M00 Πυώδης αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M00.0 Σταφυλοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα 
M00.1 Πνευμονιοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα 
M00.2 Άλλη στρεπτοκοκκική αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα 
M00.8 Αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα που οφείλεται σε άλλους καθορισμένους βακτηριακούς 

παράγοντες 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να  προσδιορίσετε το 
βακτηριακό παράγοντα. 

M00.9 Πυώδης αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
Λοιμώδης αρθρίτιδα ΜΚΑ 

  
M01* Άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα σε σαρκοείδωση (M14.8*) 
   μεταλοιμώδης και αντιδραστική αρθρίτιδα (M03.-* ) 
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M01.0* Μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+ ) 
  Εξαιρούνται: μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M03.0* ) 
M01.1* Φυματιώδης αρθρίτιδα (A18.0+ ) 
  Εξαιρούνται: της σπονδυλικής στήλης (M49.0* ) 
M01.2* Αρθρίτιδα στη νόσο του Lyme (A69.2+ ) 
M01.3* Αρθρίτιδα σε άλλα βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

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+ ) 
M01.5* Αρθρίτιδα σε άλλα ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Αρθρίτιδα σε: 
• παρωτίτιδα  (B26.8+ ) 
• πυρετό O'nyong-nyong (A92.1+ ) 

M01.6* Μυκητιασική αρθρίτιδα (B35-B49+ ) 
M01.8* Αρθρίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά  νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
M02 Αντιδραστικές αρθρίτιδες  

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: νόσος Αδαμαντιάδη-Behçet (M35.2) 
   ρευματικός πυρετός (I00) 
M02.0 Αρθρίτιδα μετά από εντερική παράκαμψη 
M02.1 Μεταδυσεντερική αρθρίτιδα 
M02.2 Αρθρίτιδα μετά από ανοσοποίηση 
M02.3 Νόσος του Reiter 
M02.8 Άλλες αντιδραστικές αρθρίτιδες 
M02.9 Αντιδραστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M03* Μεταλοιμώδεις και αντιδραστικές αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: άμεσες λοιμώξεις των αρθρώσεων σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού (M01.-* ) 
M03.0* Μεταμηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (A39.8+ ) 
  Εξαιρούνται: μηνιγγιτιδοκοκκική αρθρίτιδα (M01.0* ) 
M03.1* Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα στη σύφιλη 

Αρθρώσεις του Clutton (A50.5+ ) 
  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (M14.6* ) 
M03.2* Άλλες μεταλοιμώδεις αρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Μεταλοιμώδης αρθρίτιδα σε: 
• εντερίτιδα από Yersinia enterocolitica (A04.6+ ) 
• ιογενή ηπατίτιδα (B15-B19+ ) 

  Εξαιρούνται: ιογενείς αρθρίτιδες (M01.4-M01.5* ) 
M03.6* Αντιδραστική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Αρθρίτιδα σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα (I33.0+ ) 
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Φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες  
(M05-M14) 
 
M05 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: ρευματικός πυρετός (I00) 
   νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (M08.- ) 
   ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M45) 
M05.0 Σύνδρομο Felty 

Ρευματοειδής αρθρίτιδα με σπληνομεγαλία και λευκοπενία 
M05.1+ Ρευματοειδής πνευμονοπάθεια (J99.0*) 
M05.2 Ρευματοειδής αγγειΐτιδα 
M05.3+ Ρευματοειδής αρθρίτιδα με συμμετοχή άλλων οργάνων και συστημάτων 

Ρευματοειδής: 
• καρδίτιδα (I52.8* ) 
• ενδοκαρδίτιδα (I39.-* ) 
• μυοκαρδίτιδα (I41.8* ) 
• μυοπάθεια (G73.7* ) 
• περικαρδίτιδα (I32.8* ) 
• πολυνευροπάθεια (G63.6* ) 

M05.8 Άλλη οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα 
M05.9 Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
 
M06 Άλλη ρευματοειδής αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M06.0 Οροαρνητική ρευματοειδής αρθρίτιδα 
M06.1 Νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή 
  Εξαιρούνται: νόσος του Still ΜΚΑ (M08.2) 
M06.2 Ρευματοειδής θυλακίτιδα  
M06.3 Ρευματοειδές οζίδιο 
M06.4 Φλεγμονώδης πολυαρθρίτιδα  
  Εξαιρούνται: πολυαρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.0) 
M06.8 Άλλη καθορισμένη ρευματοειδής αρθρίτιδα 
M06.9 Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M07* Ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: νεανική ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M09.-* ) 
M07.0* Άπω μεσοφαλαγγική ψωριασική αρθρίτιδα (L40.5+ ) 
M07.1* Βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα (L40.5+ ) 
M07.2* Ψωριασική σπονδυλίτιδα (L40.5+ ) 
M07.3* Άλλες ψωριασικές αρθρίτιδες (L40.5+ ) 
M07.4* Αρθρίτιδα στη νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) 
M07.5* Αρθρίτιδα στην ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) 
M07.6* Άλλες εντεροπαθητικές αρθρίτιδες 
  
M08 Νεανική αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Περιλαμβάνονται: αρθρίτιδα σε παιδιά, με έναρξη πριν τα 16α γενέθλιά τους και με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 3 μηνών 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Felty (M05.0) 
   νεανική δερματομυοσίτιδα (M33.0) 
M08.0 Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα 

Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα με ή χωρίς ρευματοειδή παράγοντα 
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M08.1 Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
  Εξαιρούνται: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα στους ενήλικες (M45) 
M08.2 Νεανική αρθρίτιδα με συστηματική έναρξη 

Νόσος του Still ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: νόσος του Still με έναρξη στην ενήλικη ζωή (M06.1) 
M08.3 Νεανική πολυαρθρίτιδα (οροαρνητική) 

Χρόνια νεανική πολυαρθρίτιδα 
M08.4 Ολιγοαρθρική νεανική αρθρίτιδα 
M08.8 Άλλη νεανική αρθρίτιδα 
M08.9 Νεανική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
 
M09* Νεανική αρθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
   [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα στη νόσο του Whipple (M14.8*) 
M09.0* Νεανική αρθρίτιδα στην ψωρίαση (L40.5+ ) 
M09.1* Νεανική αρθρίτιδα σε νόσο του Crohn [τοπική εντερίτιδα] (K50.-+ ) 
M09.2* Νεανική αρθρίτιδα σε ελκώδη κολίτιδα (K51.-+ ) 
M09.8* Νεανική αρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
M10 Ουρική αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M10.0 Ιδιοπαθής ουρική αρθρίτιδα 

Θυλακίτιδα σε ουρική αρθρίτιδα 
Πρωτοπαθής ουρική αρθρίτιδα 
Ουρικοί τόφοι της καρδιάς+ (I43.8* ) 

M10.1 Ουρική αρθρίτιδα που προκαλείται από μόλυβδο 
M10.2 Φαρμακευτική ουρική αρθρίτιδα  

Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 
ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 

M10.3 Ουρική αρθρίτιδα που οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής λειτουργίας 
M10.4 Άλλη δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα 
M10.9 Ουρική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M11 Άλλες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M11.0 Νόσος της εναπόθεσης υδροξυαπατίτη 
M11.1 Οικογενής χονδρασβέστωση 
M11.2 Άλλη χονδρασβέστωση 

Χονδρασβέστωση ΜΚΑ 
M11.8 Άλλες καθορισμένες κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες 
M11.9 Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M12 Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα ΜΚΑ (M13.9) 
   εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19) 
   κρικαρυταινοειδής αρθρίτιδα (J38.7) 
M12.0 Χρόνια μεταρευματική αρθρίτιδα [Jaccoud] 
M12.1 Νόσος των Kaschin-Beck 
M12.2 Λαχνοοζώδης ορογονοθυλακίτιδα (μελαγχρωματική) 
M12.3 Παλίνδρομος ρευματισμός 
M12.4 Διαλείπων ύδραρθρος 
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M12.5 Τραυματική αρθρίτιδα 
  Εξαιρούνται: μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα (του)(της):  
   • ΜΚΑ (M19.1) 
   • πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης (M18.2-M18.3) 
   • ισχίου (M16.4-M16.5) 
   • γόνατος (M17.2-M17.3) 
   • άλλων μονήρων αρθρώσεων (M19.1) 
M12.8 Άλλες καθορισμένες αρθρίτιδες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Παροδική αρθρίτιδα 
  
M13 Άλλη αρθρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: εκφυλιστική αρθρίτιδα (M15-M19) 
M13.0 Πολυαρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
M13.1 Μονοαρθρίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
M13.8 Άλλη καθορισμένη αρθρίτιδα 

Αλλεργική αρθρίτιδα 
M13.9 Αρθρίτιδα, μη καθορισμένη  

Αρθρίτιδα ΜΚΑ 
  
M14* Αρθρίτιδες σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα σε: 
   • αιματολογικές διαταραχές (M36.2-M36.3*) 
   • αντιδράσεις υπερευαισθησίας (M36.4*) 
   • νεοπλασματικά νοσήματα (M36.1* ) 
   νευροπαθητική σπονδυλαρθρίτιδα(M49.4* ) 
   ψωριασικές και εντεροπαθητικές αρθρίτιδες (M07.-* ) 
   • νεανική (M09.-* ) 
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* Διαβητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) 
  Εξαιρούνται: διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (M14.6* ) 
M14.3* Λιποειδική δερματοαρθρίτιδα (E78.8+ ) 
M14.4* Αρθρίτιδα στην αμυλοείδωση (E85.-+ ) 
M14.5* Αρθρίτιδες σε άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές 

αρθρίτιδα σε: 
• ακρομεγαλία και υποφυσιακό γιγαντισμό (E22.0+ ) 
• αιμοχρωμάτωση (E83.1+ ) 
• υποθυρεοειδισμό (E00-E03+ ) 
• θυρεοτοξίκωση [υπερθυρεοειδισμό] (E05.-+ ) 

M14.6* Νευροπαθητική αρθρίτιδα 
Αρθρίτιδα Charcot ή φθισική αρθρίτιδα (A52.1+ ) 
Διαβητική νευροπαθητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6) 
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M14.8* Αρθρίτιδες σε άλλα καθορισμένα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
Αρθρίτιδα σε: 
• ερύθημα: 
• πολύμορφο (L51.-+ ) 
• οζώδες (L52+ ) 

• σαρκοείδωση (D86.8+ ) 
• νόσο του Whipple (K90.8+ ) 

 
 
Οστεοαρθρίτιδα  (εκφυλιστική αρθρίτιδα)  
(M15-M19) 
 
Σημείωση:     Σε αυτή την ενότητα ο όρος οστεοαρθρίτιδα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της 

εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή οστεοάρθρωσης. Ο όρος πρωτοπαθής έχει 
χρησιμοποιηθεί με τη συνηθισμένη κλινική σημασία της μη ταυτοποίησης υποκείμενης 
ή καθοριστικής πάθησης. 

 Εξαιρούνται: οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.- ) 
  
 
M15 Εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: εκφυλιστική αρθρίτιδα με αναφορά σε περισσότερες από μία εντοπίσεις 
  Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή μονήρους άρθρωσης (M16-M19) 
M15.0 Πρωτοπαθής γενικευμένη (οστεο)αρθρίτιδα 
M15.1 Όζοι του Heberden (με αρθρίτιδα) 
M15.2 Οζοι του Bouchard (με αρθρίτιδα) 
M15.3 Δευτεροπαθής πολλαπλή εκφυλιστική αρθρίτιδα 

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα 
M15.4 Διαβρωτική (οστεο)αρθρίτιδα 
M15.8 Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα 
M15.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 

Γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα ΜΚΑ 
  
M16 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 
M16.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη 
M16.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M16.2 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου λόγω δυσπλαστικών ισχίων, αμφοτερόπλευρη  
M16.3 Άλλη  δυσπλαστική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Δυσπλαστική εκφυλιστική αρθροπάθεια του ισχίου: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M16.4 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη 
M16.5 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M16.6 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, αμφοτερόπλευρη 
M16.7 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου 

Δευτεροπαθής εκφυλιστικήαρθρίτιδα του ισχίου: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 
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M16.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, μη καθορισμένη 
  
M17 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος [γονάρθρωση] 
M17.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη 
M17.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M17.2  Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη 
M17.3 Άλλη μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M17.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, αμφοτερόπλευρη 
M17.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος 

Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος: 
• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M17.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος, μη καθορισμένη 
  
M18 Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης 
M18.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων αρθρώσεων, 

αμφοτερόπλευρη 
M18.1 Άλλη πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης 
  Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης: 

• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

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: 

• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M18.4 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα των πρώτων καρπομετακάρπιων 
αρθρώσεων, αμφοτερόπλευρη 

M18.5 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης 
  Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης: 

• ΜΚΑ  
• ετερόπλευρη 

M18.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα της πρώτης καρπομετακάρπιας άρθρωσης, μη καθορισμένη 
  
M19 Άλλη εκφυλιστική αρθρίτιδα 
  [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M47.- ) 
   δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του άκρου πόδα (M20.2) 
   εκφυλιστική πολυαρθρίτιδα (M15.- ) 
M19.0 Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων 
  Πρωτοπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ  
M19.1 Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων 
  Μετατραυματική εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ 
M19.2 Άλλη δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα άλλων αρθρώσεων 
  Δευτεροπαθής εκφυλιστική αρθρίτιδα ΜΚΑ 
M19.8 Άλλη καθορισμένη εκφυλιστική αρθρίτιδα 
M19.9 Εκφυλιστική αρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
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Άλλες παθήσεις των αρθρώσεων  
(M20-M25) 
 
Εξαιρούνται: αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (M40-M54) 
  
M20 Επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών και των ποδιών 
  Εξαιρούνται: επίκτητη απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Z89.- ) 
   συγγενής(είς):  
   • απουσία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών (Q71.3, Q72.3) 
   • συγγενείς παραμορφώσεις και δυσπλασίες των δακτύλων των χεριών και των 

ποδιών (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-) 
M20.0 Δυσμορφία του(των) δακτύλου(ων) των χεριών 
  Παραμόρφωση "δίκην λαιμού κύκνου" και "τύπου κουμπότρυπας" 
  Εξαιρούνται: πληκτροδακτυλία (R68.3) 
   ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0) 
   εκτινασσόμενος δάκτυλος (M65.3) 
M20.1 Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του πόδα (επίκτητος) 
  Θυλακίτιδα 1ης μεταταρσοφαλλαγγικής άρθρωσης του άκρου πόδα  
M20.2 Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του πόδα 
M20.3 Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του πόδα 
  Ραιβός μεγάλος δάκτυλος του πόδα 
M20.4 Άλλη σφυροδακτυλία του πόδα (επίκτητη) 
M20.5 Άλλες παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες) 
M20.6 Επίκτητη παραμόρφωση των δακτύλων του πόδα, μη καθορισμένη 
 
M21 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων 
  [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: επίκτητη απουσία άκρου (Z89.- ) 
   επίκτητες παραμορφώσεις των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών (M20.- ) 
   συγγενής(είς): 
   • απουσία των άκρων (Q71-Q73) 
   • παραμορφώσεις και δυσπλασίες των άκρων (Q65-Q66, Q68-Q74) 
   επιπέδωση της κεφαλής του μηριαίου οστού (M91.2)  
M21.0 Παραμόρφωση με βλαισότητα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: βλαισό μετατάρσιο (Q66.6) 
   πτερνοβλαισοποδία (Q66.4) 
M21.1 Παραμόρφωση με ραιβότητα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: ραιβό μετατάρσιο (Q66.2) 
   ραιβή κνήμη (M92.5) 
M21.2 Παραμόρφωση με κάμψη 
M21.3 Πτώση του καρπού ή του άκρου πόδα (επίκτητη) 
M21.4 Πλατυποδία (επίκτητη) 
  Εξαιρούνται: συγγενής πλατυποδία (Q66.5) 
M21.5 Επίκτητη γαμψοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοϊπποποδία 
  Εξαιρούνται: ραιβοϊπποποδία, που δεν καθορίζεται ως επίκτητη (Q66.8) 
M21.6 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
  Εξαιρούνται: παραμορφώσεις των δακτύλων του πόδα (επίκτητες) (M20.1-M20.6) 
M21.7 Ανισοσκελία  (επίκτητη) 
M21.8 Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων 
M21.9 Επίκτητη παραμόρφωση του άκρου, μη καθορισμένη 
  
M22 Διαταραχές της επιγονατίδας 
  Εξαιρούνται: εξάρθρημα της επιγονατίδας (S83.0) 
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M22.0 Υποτροπιάζον εξάρθρημα της επιγονατίδας 
M22.1 Υποτροπιάζον υπεξάρθρημα της επιγονατίδας 
M22.2 Διαταραχές της επιγονατίδας και του μηριαίου οστού 
M22.3 Άλλη αποδιοργάνωση της επιγονατίδας 
M22.4 Χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας 
M22.8 Άλλες διαταραχές της επιγονατίδας 
M22.9 Διαταραχή της επιγονατίδας, μη καθορισμένη  
  
M23 Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος 
Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για την εντόπιση της θέσης της βλάβης, παρέχεται για 
προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M23.- · βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή 
αυτού του κεφαλαίου.   
0  Πολλαπλές εντοπίσεις 
1  Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρας του έσω μηνίσκου 
2  Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος ή Οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου 
3  Έσω πλάγιος σύνδεσμος ή Άλλες και μη καθορισμένες εντοπίσεις του έσω μηνίσκου 
4  Έξω πλάγιος σύνδεσμος ή Πρόσθιο κέρας του έξω μηνίσκου 
5  Οπίσθιο κέρας του έξω μηνίσκου 
6  Άλλες και μη καθορισμένες θέσεις του έξω μηνίσκου 
7  Σύνδεσμος του αρθρικού θύλακα  
9  Μη καθορισμένος σύνδεσμος ή Μη καθορισμένη εντόπιση του μηνίσκου 
  Εξαιρούνται: αγκύλωση (M24.6) 
   πρόσφατοι τραυματισμοί - βλέπε τραυματισμούς του γόνατος και της κνήμης 

(S80-S89) 
   δυσμορφίες του γόνατος (M21.-) 
   διαταραχές της επιγονατίδας (M22.-) 
   διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (M93.2) 
   υποτροπιάζον εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα (M24.4) 
   • της επιγονατίδας (M22.0-M22.1) 
M23.0 Κυστικός μηνίσκος 
M23.1 Δισκοειδής μηνίσκος (συγγενής) 
M23.2 Αποδιοργάνωση του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό 
  Παλαιά ρήξη "δίκην λαβής κάδου" 
M23.3 Άλλη αποδιοργάνωση του μηνίσκου 
  Εκφύλιση  } 
  Απόσπαση  } του μηνίσκου 
  Καθήλωση  } 
M23.4 Ελεύθερο σώμα στο γόνατο 
M23.5 Χρόνια αστάθεια του γόνατος 
M23.6 Άλλη αυτόματη ρήξη του(των) συνδέσμου(ω)ν του γόνατος 
M23.8 Άλλη εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος 
  Χαλάρωση συνδέσμου του γόνατος 
  Κροτούν γόνατο  
M23.9 Εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος, μη καθορισμένη 
  
M24 Άλλη καθορισμένη αποδιοργάνωση της άρθρωσης 
  [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά 

περιοχή του σώματος 
   γάγγλιο (M67.4) 
   κροτούν γόνατο (M23.8) 
   διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (K07.6) 
M24.0 Ελεύθερο σώμα στην άρθρωση 
  Εξαιρούνται: ελεύθερο σώμα στο γόνατο (M23.4) 
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M24.1 Άλλες διαταραχές του αρθρικού χόνδρου 
  Εξαιρούνται: χονδρασβέστωση (M11.1-M11.2) 
   εσωτερική αποδιοργάνωση του γόνατος (M23.- ) 
   μεταστατική αποτιτάνωση (E83.5) 
   ωχρονοσία (E70.2) 
M24.2 Παθολογία συνδέσμου 
  Αστάθεια δευτεροπαθώς σε παλαιό τραυματισμό συνδέσμου 
  Συνδεσμική χαλάρωση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: οικογενής συνδεσμική χαλάρωση (M35.7) 
   του γόνατος (M23.5-M23.8) 
M24.3 Παθολογικό εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: εξάρθρημα ή παρεκτόπιση της άρθρωσης: 
   • συγγενές - βλέπε συγγενείς δυσμορφίες και παραμορφώσεις του 

μυοσκελετικού συστήματος (Q65-Q79) 
   • από πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων και των 

συνδέσμων κατά περιοχή σώματος 
   • υποτροπιάζον (M24.4) 
M24.4 Υποτροπιάζον εξάρθρημα και υπεξάρθρημα της άρθρωσης 
  Εξαιρούνται: της επιγονατίδας (M22.0-M22.1) 
   υπερξάρθρημα των σπονδύλων (M43.3-M43.5) 
M24.5 Σύγκαμψη της άρθρωσης 
  Εξαιρούνται: επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21) 
   σύγκαμψη τένοντα (ελύτρου) χωρίς σύγκαμψη της άρθρωσης (M67.1) 
   ρίκνωση Dupuytren (M72.0) 
M24.6 Αγκύλωση της άρθρωσης 
  Εξαιρούνται: σπονδυλικής στήλης (M43.2) 
   δυσκαμψία της άρθρωσης χωρίς αγκύλωση (M25.6) 
M24.7 Αρθροκατάδυση του ισχίου 
M24.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Επώδυνο ισχίο 
  Εξαιρούνται: πάθηση που αφορά το σύνδρομο της  λαγονοκνημιαίας ταινίας (M76.3) 
M24.9 Πάθηση της άρθρωσης, μη καθορισμένη  
 
Μ25 Άλλες διαταραχές των αρθρώσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  [Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: Διαταραχές βάδισης και κινητικότητας (R26.- ) 
   αποτιτάνωση: 
   • αρθρικού θυλάκου (M71.4) 
   • ώμου (άρθρωσης) (M75.3) 
   • τένοντα (M65.2) 
   παραμορφώσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες M20-M21 
   δυσκολία  στη βάδιση (R26.2) 
M25.0 Αίμαρθρο 
  Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των αρθρώσεων κατά 

περιοχή σώματος 
M25.1 Συρίγγιο άρθρωσης 
M25.2 Ασταθής  άρθρωση 
M25.3 Άλλη αστάθεια άρθρωσης 
  Εξαιρούνται:  αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς μετά από: 
   • παλαιό τραυματισμό συνδέσμου (M24.2) 
   • αφαίρεση αρθρικής πρόθεσης (M96.8) 
M25.4 Εξίδρωση άρθρωσης 
  Εξαιρούνται:  ύδραρθρο της τροπικής μόρωσης (A66.6) 
M25.5 Πόνος άρθρωσης  
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M25.6 Δυσκαμψία άρθρωσης, που δεν ταξινομείται αλλού  
M25.7 Οστεόφυτα  
M25.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της άρθρωσης  
M25.9 Πάθηση άρθρωσης, μη καθορισμένη 
  
 
 
Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού  
(M30-M36) 
 
Περιλαμβάνονται: αυτοάνοσο νόσημα: 
   • ΜΚΑ 
   • συστηματικό  
   νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό): 
   • ΜΚΑ 
  • συστηματικό  
 Εξαιρούνται:  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 [Churg-Strauss] 
  Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγειΐτιδα 
M30.2 Νεανική πολυαρτηρίτιδα 
M30.3 Βλεννογονοδερματικό λεμφαδενικό σύνδρομο [Kawasaki] 
M30.8 Άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με την οζώδη πολυαρτηρίτιδα 
  Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης πολυαγγειΐτιδας 
  
M31 Άλλες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 
M31.0 Αγγειΐτιδα υπερευαισθησίας 
  Σύνδρομο Goodpasture 
M31.1 Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 
  Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
M31.2 Θανατηφόρο κοκκίωμα της μέσης γραμμής 
M31.3 Κοκκιωμάτωση του 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 
  Εξαιρούνται: οζώδης πολυαρτηρίτιδα (M30.0) 
M31.8 Άλλες καθορισμένες νεκρωτικές αγγειοπάθειες 
  Αγγειΐτιδα με ελάττωση του συμπληρώματος 
M31.9 Νεκρωτική αγγειοπάθεια, μη καθορισμένη 
  
M32 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 
  Εξαιρούνται:  ερυθηματώδης λύκος (δισκοειδής) (ΜΚΑ) (L93.0) 
M32.0 Φαρμακευτικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων αιτιών 

(Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
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M32.1+ Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με προσβολή οργάνων ή συστημάτων 
  Νόσος Libman-Sachs (I39.-* ) 
  Περικαρδίτιδα του λύκου (I32.8* ) 
  Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος με: 

• προσβολή των νεφρών (N08.5*, N16.4*) 
• προσβολή του πνεύμονα (J99.1* ) 

M32.8 Άλλες μορφές συστηματικού ερυθηματώδους λύκου 
M32.9 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, μη καθορισμένος 
  
M33 Δερματοπολυμυοσίτιδα 
M33.0 Νεανική δερματομυοσίτιδα 
M33.1 Άλλη δερματομυοσίτιδα 
M33.2 Πολυμυοσίτιδα 
M33.9 Δερματοπολυμυοσίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M34 Συστηματική σκλήρωση 
  Περιλαμβάνονται:  σκληροδερμία 
  Εξαιρούνται:  σκληροδερμία:  
   • περιγεγραμμένη (L94.0) 
   • νεογνική (P83.8) 
M34.0 Προϊούσα συστηματική σκλήρωση 
M34.1 Σύνδρομο CR(E)ST 
  Συνδυασμός ασβέστωσης, φαινομένου Raynaud, οισοφαγικής δυσλειτουργίας, 

σκληροδακτυλίας και τηλεαγγειεκτασίας.   
M34.2 Συστηματική σκλήρωση από φάρμακα και χημικές ουσίες  
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς αιτιολογικών εξωγενών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 
M34.8 Άλλες μορφές συστηματικής σκλήρωσης 
  Συστηματική σκλήρωση με: 

• πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1* ) 
• μυοπάθεια+ (G73.7* ) 

M34.9 Συστηματική σκλήρωση, μη καθορισμένη 
 
M35 Άλλη συστηματική προσβολή του συνδετικού ιστού 
  Εξαιρούνται: αντιδραστική διατιτραίνουσα κολλαγόνωση (L87.1) 
M35.0 Σύνδρομο Sjögren: 
  Σύνδρομο Sjögren με: 

• κερατοεπιπεφυκίτιδα+ (H19.3* ) 
• πνευμονική συμμετοχή+ (J99.1* ) 
• μυοπάθεια+ (G73.7* ) 
• διαμεσοσωληναριακή νεφροπάθεια+ (N16.4* ) 

M35.1 Άλλα αλληλοκαλυπτόμενα σύνδρομα 
  Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο επικάλυψης σε πολυαγγειΐτιδα (M30.8) 
M35.2 Νόσος του Behçet 
M35.3 Ρευματική πολυμυαλγία 
  Εξαιρούνται: ρευματική πολυμυαλγία με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (M31.5) 
M35.4 Διάχυτη (ηωσινόφιλη) φλεγμονή περιτονίας  
M35.5 Πολυεστιακή ινοσκλήρωση 
M35.6 Υποτροπιάζουσα υποδερματίτιδα [Weber-Christian] 
  Εξαιρούνται: υποδερματίτιδα: 

• ΜΚΑ (M79.3) 
• του λύκου (L93.2)  
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M35.7 Σύνδρομο υπερκινησίας 
  Οικογενής συνδεσμική χαλάρωση: 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6) 
   συνδεσμική χαλάρωση MKA (M24.2) 
M35.8  Άλλη καθορισμένη συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού 
M35.9  Συστηματική συμμετοχή του συνδετικού ιστού, μη καθορισμένη 
  Αυτοάνοσο νόσημα (συστηματικό) ΜΚΑ 
  Νόσημα του κολλαγόνου (αγγειακό) ΜΚΑ 
  
M36* Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αρθροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού (M14.-* ) 
M36.0* Δερματο(πολυ)μυοσίτιδα σε νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+ ) 
M36.1* Αρθροπάθεια σε νεοπλασματική νόσο (C00-D48+ ) 
  Αρθροπάθεια σε: 

• λευχαιμία (C91-C95+ ) 
• κακοήθη ιστοκυττάρωση (C96.1+ ) 
• πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+ ) 

M36.2* Αιμοφυλική αρθροπάθεια (D66-D68+ ) 
M36.3* Αρθροπάθεια σε άλλα νοσήματα του αίματος (D50-D76+ ) 
  Εξαιρούνται: αρθροπάθεια στην πορφύρα Henoch(-Schönlein) (M36.4* ) 
M36.4* Αρθροπάθεια σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας που ταξινομούνται αλλού 
  Αρθροπάθεια στη πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+ ) 
M36.8* Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Συστηματικές διαταραχές του συνδετικού ιστού σε: 

• υπογαμμασφαιριναιμία (D80.-+ ) 
• ωχρονοσία (E70.2+ )  

 
 
 
Παθήσεις σπονδυλικής στήλης  
(M40-M54) 
 
Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση που υποδεικνύει την εντόπιση της προσβολής δίνεται 
για προαιρετική χρήση με τις κατάλληλες κατηγορίες στην ενότητα με τις ραχιοπάθειες, εκτός των 
κατηγοριών M50 και M51· βλέπε επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού 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 
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Παραμορφωτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης 
(M40-M43) 
 
M40 Kύφωση και λόρδωση 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Εξαιρούνται: κυφοσκολίωση (M41.- ) 
   κύφωση και λόρδωση: 
   • συγγενής (Q76.4) 
   • μετά από ιατρικές πράξεις (M96.- ) 
M40.0 Κύφωση θέσης  
  Εξαιρούνται: οστεοχόνδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (M42.- ) 
M40.1 Άλλη δευτεροπαθής κύφωση 
M40.2 Άλλη και μη καθορισμένη κύφωση 
M40.3 Σύνδρομο επίπεδης ράχης   
M40.4 Άλλες μορφές λόρδωσης 
  Λόρδωση: 

• επίκτητη 
• θέσης  

M40.5 Λόρδωση, μη καθορισμένη 
 
M41 Σκολίωση 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Περιλαμβάνονται: κυφοσκολίωση 
  Εξαιρούνται: συγγενής σκολίωση: 
   • ΜΚΑ (Q67.5) 
   • που οφείλεται σε οστική παραμόρφωση (Q76.3)  
   • θέσης (Q67.5) 
   κυφοσκολιωτική καρδιοπάθεια (I27.1) 
   (σκολίωση) μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.- ) 
M41.0 Βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση 
M41.1 Νεανική ιδιοπαθής σκολίωση 
  Εφηβική σκολίωση 
M41.2 Άλλη ιδιοπαθής σκολίωση 
M41.3 Θωρακογενής σκολίωση 
M41.4 Νευρομυϊκή σκολίωση 
  Σκολίωση δευτεροπαθώς σε εγκεφαλική παράλυση, αταξία του Friedreich, πολιομυελίτιδα και 

άλλες νευρομυϊκές διαταραχές. 
M41.5 Άλλη δευτεροπαθής σκολίωση 
M41.8 Άλλες μορφές σκολίωσης 
M41.9 Σκολίωση, μη καθορισμένη 
  
M42 Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Εξαιρούνται:  κύφωση θέσης (M40.0) 
M42.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
  Νόσος Calvé 
  Νόσος Scheuermann 
  Εξαιρούνται:  κύφωση θέσης (M40.0) 
M42.1 Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων  
M42.9 Οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη  
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M43 Άλλες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Εξαιρούνται: συγγενής σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσθηση (Q76.2) 
   ημισπόνδυλος (Q76.3- Q76.4) 
   σύνδρομο Klippel-Feil (Q76.1) 
   οσφυοποίηση και ιεροποίηση (Q76.4) 
   επίπεδος σπόνδυλος (Q76.4) 
   λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0) 
   κύρτωση της σπονδυλικής στήλης σε: 
   • οστεοπόρωση (M80-M81) 
   • νόσο Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] (M88.- ) 
M43.0 Σπονδυλόλυση  
M43.1 Σπονδυλολίσθηση 
M43.2 Άλλη συνένωση της σπονδυλικής στήλης 
  Αγκύλωση των σπονδυλικών αρθρώσεων 
  Εξαιρούνται: αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (M45) 
   αρθροδεσία (Z98.1) 
   ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρθροδεσία (M96.0) 
M43.3 Υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα με μυελοπάθεια  
M43.4 Άλλο υποτροπιάζον ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα  
M43.5 Άλλο υποτροπιάζον σπονδυλικό υπεξάρθρημα 
  Εξαιρούνται:  εμβιομηχανικές βλάβες ΜΤΑ (M99.- ) 
M43.6 Ραιβόκρανο 
  Εξαιρούνται:  ραιβόκρανο: 
   • συγγενές (του στερνοκλειδομαστοειδούς) (Q68.0) 
   • που οφείλεται σε πρόσφατο τραυματισμό - βλέπε τραυματισμούς της 

σπονδυλικής στήλης κατά περιοχή σώματος 
   • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τη γέννηση (P15.2) 
   • ψυχογενές (F45.8) 
   • σπαστικό (G24.3) 
M43.8 Άλλες καθορισμένες παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
  Εξαιρούνται:  κύφωση και λόρδωση (M40.- ) 
   σκολίωση (M41.- ) 
M43.9 Παραμορφωτική πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μη καθορισμένη 
  Κύρτωση της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
 
 
 
Παθήσεις σπονδύλων  
(M45-M49) 
 
M45 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Ρευματοειδής αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
  Εξαιρούνται: αρθρίτιδα στη νόσο του Reiter (M02.3) 
   νόσος Behçet (M35.2) 
   νεανική (αγκυλοποιητική) σπονδυλίτιδα (M08.1) 
  
M46 Άλλες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
M46.0 Σπονδυλική ενθεσοπάθεια  
  Διαταραχή των συνδεσμικών ή μυικών καταφύσεων της σπονδυλικής στήλης 
M46.1 Ιερολαγονίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
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M46.2 Οστεομυελίτιδα των σπονδύλων 
M46.3 Λοίμωξη (διαπυητική) μεσοσπονδύλιου δίσκου 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
M46.4 Δισκίτιδα, μη καθορισμένη 
M46.5 Άλλες λοιμώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες 
M46.8 Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις σπονδυλοαρθρίτιδες  
M46.9 Φλεγμονώδης σπονδυλοαρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M47 Σπονδυλαρθρίτιδα 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Περιλαμβάνονται: εκφυλιστική αρθρίτιδα  ή οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης 
   εκφύλιση των σποδυλικών διαρθρώσεων (γλήνης) 
M47.0+ Σύνδρομα συμπίεσης της πρόσθιας νωτιαίας και σπονδυλικής αρτηρίας (G99.2*) 
M47.1 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με μυελοπάθεια 
  Σπονδυλογενής συμπίεση του νωτιαίου μυελού+ (G99.2* ) 
  Εξαιρούνται:  υπεξάρθρημα των σπονδύλων (M43.3-M43.5) 
M47.2 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας με ριζοπάθεια 
M47.8 Άλλες μορφές σπονδυλαρθρίτιδας 
  Αυχενική σπονδυλαρθρίτιδα } 
  Οσφυοϊερή σπονδυλαρθρίτιδα } χωρίς μυελοπάθεια ή ριζοπάθεια 
  Θωρακική σπονδυλαρθρίτιδα  } 
M47.9 Σπονδυλαρθρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M48 Άλλες σπονδυλαρθρίτιδες 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
M48.0 Σπονδυλική στένωση 
  Iππουριδική στένωση 
M48.1 Αγκυλοποιητική υπερόστωση [Forestier] 
  Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] 
M48.2 Άλγος λόγω επαφής παρακείμενων ακανθωδών αποφύσεων [kissing spine]  
M48.3 Τραυματική σπονδυλοπάθεια 
M48.4 Κάταγμα από καταπόνηση των σπονδύλων 
   Κάταγμα σπονδύλου από stress 
M48.5 Συμπιεστικό κάταγμα των σπονδύλων, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Συμπίεση σπονδύλου ΜΚΑ  
  Σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων στην οστεοπόρωση (M80.-) 
   πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης κατά 

περιοχή σώματος 
M48.8 Άλλες καθορισμένες σπονδυλαρθρίτιδες 
  Οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου  
M48.9 Σπονδυλαρθρίτιδα,μη καθορισμένη 
 
M49* Σπονδυλοαρθρίτιδες σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Εξαιρούνται:  ψωριασική και εντεροπαθητική αρθρίτιδα (M07.-*, M09.-*) 
M49.0* Φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (A18.0+ ) 
  Παραμόρφωση του Pott 
M49.1* Σπονδυλίτιδα από Βρουκέλλα (A23.-+ ) 
M49.2* Σπονδυλίτιδα από εντεροβακτηρίδιο (A01-A04+ ) 
M49.3* Σπονδυλοαρθρίτιδα  σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται:  νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα στη νωτιάδα φθίση (M49.4*) 
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M49.4* Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα 
 Νευροπαθητική σπονδυλοαρθρίτιδα  σε: 

• συριγγομυελία και συριγγοπρομηκία (G95.0+ ) 
• νωτιάδα φθίση (A52.1+ ) 

M49.5* Συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Μεταστατικό κάταγμα σπονδύλων (C79.5+ ) 
M49.8* Σπονδυλοαρθρίτιδα σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
 
 
Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  
(M50-M54) 
 
Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης κατά 

περιοχή σώματος 
  δισκίτιδα ΜΚΑ (M64.4) 
  
M50 Παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
  Περιλαμβάνονται:  παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με αυχεναλγία 
   παθήσεις αυχενοθωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M50.0+ Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2* ) 
M50.1 Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα 
  Εξαιρούνται:  βραχιόνια ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1) 
M50.2 Άλλη  παρεκτόπιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M50.3 Άλλη εκφύλιση αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M50.8 Άλλες παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M50.9 Πάθηση  αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη 
  
M51 Άλλες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου 
  Περιλαμβάνονται: παθήσεις θωρακικού, θωρακοοσφυϊκού και οσφυϊερού δίσκου 
M51.0+Παθήσεις οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με μυελοπάθεια (G99.2*) 
M51.1+Παθήσεις  οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου με ριζίτιδα (G55.1*) 
  Ισχιαλγία οφειλόμενη σε πάθηση  μεσοσπονδύλιου δίσκου 
  Εξαιρούνται:  οσφυϊκή ριζίτιδα ΜΚΑ (M54.1) 
M51.2 Άλλη καθορισμένη μετατόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου 
  Οσφυαλγία οφειλόμενη σε παρεκτόπιση μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M51.3 Άλλη καθορισμένη εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M51.4 Όζοι του Schmorl 
M51.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου 
M51.9 Πάθηση μεσοσπονδύλιου δίσκου, μη καθορισμένη 
  
M53 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, που δεν ταξινομούνται αλλού  
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
M53.0 Κρανιοαυχενικό  σύνδρομο  
  Οπίσθιο αυχενικό συμπαθητικό σύνδρομο 
M53.1 Αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο 
  Εξαιρούνται:  διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.-) 
   σύνδρομο θωρακικής εξόδου  (G54.0) 
M53.2 Αστάθειες της σπονδυλικής στήλης 
M53.3 Ιεροκοκκυγικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Κοκκυγοδυνία 
M53.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
M53.9  Πάθηση της σπονδυλικής στήλης , μη καθορισμένη.   
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M54 Ραχιαλγία 
 [Βλέπε κωδικό εντόπισης πριν το M40] 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής ραχιαλγία (F45.4) 
M54.0 Υποδερματίτιδα που προσβάλει περιοχές του τραχήλου και της ράχης 
  Εξαιρούνται:  υποδερματίτιδα: 
   • ΜΚΑ (M79.3) 
   • του λύκου (L93.2) 
   • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 
M54.1 Παθήσεις νευρικών ριζών 
  Νευρίτιδα ή ριζίτιδα: 

• βραχιόνια ΜΚΑ 
• οσφυϊκή  ΜΚΑ 
• οσφυοϊερή ΜΚΑ 
• θωρακική ΜΚΑ 

  Ριζίτιδα ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  νευραλγία και νευρίτιδα (M79.2) 
   ριζίτιδα με: 
   • διαταραχή αυχενικού δίσκου (M50.1) 
   • διαταραχή οσφυϊκού και άλλου μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 
   • σπονδύλωση (M47.2) 
M54.2 Αυχεναλγία  
  Εξαιρούνται:  αυχεναλγία που οφείλεται σε διαταραχή αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 

(M50.- ) 
M54.3 Ισχιαλγία 
  Εξαιρούνται:  βλάβη του ισχιακού νεύρου (G57.0) 
   ισχιαλγία:  
   • που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 
   • με οσφυαλγία (M54.4) 
M54.4 Οσφυαλγία με ισχιαλγία 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που οφείλονται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.1) 
M54.5 Οσφυαλγία 
  Οσφυαλγία 
  Καταπόνηση της οσφύος 
  Οσφυαλγία MKA 
  Εξαιρούνται:  οσφυαλγία: 
   • που οφείλεται σε παρεκτόπιση μεσοσπονδυλίου δίσκου (M51.2) 
   • με ισχιαλγία (M54.4) 
M54.6 Άλγος στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
  Εξαιρούνται:  άλγος που οφείλεται σε διαταραχή μεσοσπονδύλιου δίσκου (M51.- ) 
M54.8 Άλλες μορφές ραχιαλγίας 
M54.9 Ραχιαλγία, μη καθορισμένη  
  Ραχιαλγία ΜΚΑ  
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Παθήσεις των μαλακών ιστών  
(M60-M79) 
 
 
 
Παθήσεις των μυών  
(M60-M63) 
 
Εξαιρούνται:  δερματοπολυμυοσίτιδα (M33.- ) 
  μυϊκές δυστροφίες και μυοπάθειες (G71-G72) 
  μυοπάθεια σε: 
  • αμυλοείδωση (E85.- ) 
  • οζώδη πολυαρτηρίτιδα (M30.0) 
  • ρευματοειδή αρθρίτιδα (M05.3) 
  • σκληροδερμία (M34.- ) 
  • σύνδρομο Sjögren (M35.0) 
  • συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.- ) 
 
M60 Μυοσίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M60.0 Λοιμώδης μυοσίτιδα 
  Τροπική πυομυοσίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
M60.1 Διάμεση μυοσίτιδα 
M60.2 Κοκκίωμα των μαλακών ιστών από ξένο σώμα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  κοκκίωμα από ξένο σώμα του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L92.3) 
M60.8 Άλλη μυοσίτιδα 
M60.9 Μυοσίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M61 Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M61.0 Τραυματική οστεοποιητική μυοσίτιδα 
M61.1 Προϊούσα οστεοποιητική μυοσίτιδα 
  Προϊούσα οστεοποιητική ινοδυσπλασία  
M61.2 Παραλυτική αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός 
  Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με τετραπληγία ή παραπληγία 
M61.3 Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυών σχετιζόμενη με εγκαύματα  
  Οστεοποιητική μυοσίτιδα σχετιζόμενη με με εγκαύματα 
M61.4 Άλλη αποτιτάνωση μυός  
  Εξαιρούνται:  ασβεστοποιητική τενοντίτιδα (M65.2) 
   • του ώμου (M75.3) 
M61.5 Άλλη οστεοποίηση μυός  
M61.9 Αποτιτάνωση και οστεοποίηση μυός, μη καθορισμένη 
 
M62 Άλλες διαταραχές μυός 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  κράμπα και σπασμός (R25.2) 
   μυαλγία (M79.1) 
   μυοπάθεια: 
   • αλκοολική (G72.1) 
   • φαρμακευτική (G72.0) 
   σύνδρομο του άκαμπτου ανθρώπου(G25.8) 
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M62.0 Διάσταση μυός 
M62.1 Άλλη ρήξη μυός (μη τραυματική) 
  Εξαιρούνται:  ρήξη τένοντα (M66.- ) 
   τραυματική ρήξη μυός - βλέπε τραυματισμούς μυών κατά περιοχή σώματος 
M62.2 Ισχαιμικό μυϊκό έμφρακτο 
  Σύνδρομο διαμερίσματος, μη τραυματικό 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο διαμερίσματος, τραυματικό (T79.6) 
   τραυματική ισχαιμία μυός (T79.6) 
   ισχαιμική σύσπαση του Volkmann (T79.6) 
M62.3 Σύνδρομο ακινησίας (σε παραπληγία) 
M62.4 Μυϊκή σύσπαση 
  Εξαιρούνται:  σύσπαση άρθρωσης (M24.5) 
M62.5 Μυϊκή αδυναμία και ατροφία, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Ατροφία δυσχρηστίας ΜΤΑ 
M62.6 Μυϊκή καταπόνηση  
  Εξαιρούνται:  πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς των μυών κατά περιοχή 

σώματος 
M62.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές μυός 
  Κήλη μυός (ελύτρου) 
M62.9 Διαταραχή μυός, μη καθορισμένη   
  
M63* Παθήσεις των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  μυοπάθεια σε: 
   • ενδοκρινικά νοσήματα (G73.5*) 
   • μεταβολικά νοσήματα (G73.6*) 
M63.0* Μυοσίτιδα σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Μυοσίτιδα σε:  

• λέπρα [νόσο του Hansen] (A30.-+ ) 
• σύφιλη (A51.4+, A52.7+) 

M63.1* Μυοσίτιδα σε πρωτοζωϊκές και παρασιτικές λοιμώξεις που ταξινομούνται αλλού 
  Μυοσίτιδα σε: 

• κυστικέρκωση (B69.8+) 
• σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+) 
• τοξοπλάσμωση (B58.8+) 
• τριχινέλλωση (B75+) 

M63.2* Μυοσίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Μυοσίτιδα σε μυκητίαση (B35-B49+) 
M63.3* Μυοσίτιδα σε σαρκοείδωση (D86.8+ ) 
M63.8* Άλλες διαταραχές των μυών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων  
(M65-M68) 
 
M65 Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού (M70.0) 
   πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε τραυματισμούς συνδέσμων ή τενόντων κατά 

περιοχή σώματος 
   διαταραχές των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, καταπόνηση και 

πίεση (M70.- ) 
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M65.0 Απόστημα του τενόντιου ελύτρου 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B96), εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε τον μικροβιακό παράγοντα. 
M65.1 Άλλη λοιμώδης (τενοντο)υμενίτιδα 
M65.2 Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα 
  Εξαιρούνται:  του ώμου (M75.3) 
   καθορισμένη τενοντίτιδα (M75-M77) 
M65.3 Εκτινασσόμενος δάκτυλος 
  Νόσος τενοντίων οζιδίων 
M65.4 Τενοντοελυτρίτιδα της στυλοειδούς απόφυσης [de Quervain] 
M65.8 Άλλη υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα 
M65.9 Yμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα, μη καθορισμένη 
  
M66 Αυτόματη ρήξη αρθρικού υμένα και τένοντα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Περιλαμβάνονται:  ρήξη που προκύπτει όταν μια φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε ιστούς 

που προφανώς έχουν μικρότερη αντοχή της φυσιολογικής  
  Εξαιρούνται:  σύνδρομο του τενόντιου πετάλου του ώμου (M75.1) 
   ρήξη όπου μια μη φυσιολογική δύναμη εφαρμόζεται σε φυσιολογικό ιστό - 

βλέπε τραυματισμούς τενόντων κατά περιοχή σώματος 
M66.0 Ρήξη ιγνυακής κύστης 
M66.1 Ρήξη αρθρικού υμένα 
  Ρήξη κύστης αρθρικού υμένα 
  Εξαιρούνται:  ρήξη ιγνυακής κύστης (M66.0) 
M66.2 Αυτόματη ρήξη εκτεινόντων τενόντων 
M66.3 Αυτόματη ρήξη καμπτήρων τεντόνων 
M66.4 Αυτόματη ρήξη άλλων τενόντων 
M66.5 Αυτόματη ρήξη μη καθορισμένου τένοντα 
  Ρήξη της μυοτενόντιας συμβολής, μη τραυματική  
 
M67 Άλλες παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων 
  Εξαιρούνται:  ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] (M72.0) 
   τενοντίτιδα ΜΚΑ (M77.9) 
   ξανθωμάτωση εντοπισμένη στους τένοντες (E78.2) 
M67.0 Βραχύς αχίλλειος τένοντας (επίκτητος) 
M67.1 Άλλη σύσπαση τένοντα (ελύτρου) 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις με σύσπαση της άρθρωσης (M24.5) 
M67.2 Υπερτροφία του αρθρικού υμένα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  λαχνοοζώδης υμενίτιδα (μελαγχρωματική) (M12.2) 
M67.3 Παροδική υμενίτιδα 
  Τοξική υμενίτιδα 
  Εξαιρούνται:  παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3) 
M67.4 Γάγγλιο 
  Γάγγλιο άρθρωσης ή τένοντα (ελύτρου) 
  Εξαιρούνται:  κύστεις του: 

• αρθρικού θυλάκου  } (M71.2-M71.3) 
• αρθρικού υμένα } 

   γάγγλιο στην τροπική μόρωση (A66.6) 
M67.8 Άλλες καθορισμένες παθήσειςτου αρθρικού υμένα και των τενόντων  
M67.9 Πάθηση του αρθρικού υμένα και των τενόντων, μη καθορισμένη 
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M68* Παθήσεις του αρθρικού υμένα και των τενόντων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
M68.0* Υμενίτιδα και τενοντοελυτρίτιδα  σε βακτηριακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Υμενίτιδα ή τενοντοϋμενίτιδα 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 

   
 
 
Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών  
(M70-M79) 
  
M70 Παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Περιλαμβάνονται:  επαγγελματικές παθήσεις των μαλακών ιστών 
  Εξαιρούνται:  θυλακίτιδα (του):  
   • ΜΚΑ (M71.9) 
   • ώμου (M75.5) 
   ενθεσοπάθειες (M76-M77) 
M70.0 Χρόνια κριγμώδης υμενίτιδα της άκρας χείρας και του καρπού  
M70.1 Θυλακίτιδα της άκρας χείρας 
M70.2 Θυλακίτιδα του ωλέκρανου 
M70.3 Άλλη θυλακίτιδα του αγκώνα 
M70.4 Προεπιγονατιδική θυλακίτιδα 
M70.5 Άλλη θυλακίτιδα του γόνατος 
M70.6 Τροχαντήριος θυλακίτιδα 
  Τροχαντήριος τενοντίτιδα 
M70.7 Άλλη θυλακίτιδα του ισχίου 
  Ισχιακή θυλακίτιδα 
M70.8 Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών που σχετίζονται με χρήση, υπερβολική χρήση και 

πίεση 
M70.9 Μη καθορισμένη πάθηση των μαλακών ιστών που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική 

χρήση και πίεση  
  
M71 Άλλες ορογονοθυλακίτιδες 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  θυλακίτιδα της 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης ακρου ποδός (M20.1) 
   θυλακίτιδα που σχετίζεται με χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.- ) 
   ενθεσοπάθειες (M76-M77) 
M71.0 Απόστημα αρθρικού θυλάκου 
M71.1 Άλλη λοιμώδης θυλακίτιδα 
M71.2 Ιγνυακή κύστη [Βaker] 
  Εξαιρούνται:  με ρήξη (M66.0) 
M71.3 Άλλη θυλακική κύστη 
  Κύστη του αρθρικού υμένα ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  κύστη του αρθρικού υμένα με ρήξη (M66.1) 
M71.4 Εναπόθεση ασβεστίου στον αρθρικό θύλακο 
  Εξαιρούνται:  του ώμου (M75.3) 
 
 
 
 



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 473

 
M71.5 Άλλη θυλακίτιδα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  θυλακίτιδα:  
   • ΜΚΑ (M71.9) 
   • του ώμου (M75.5) 
   • οστεοποίηση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος [νόσος Pellegrini-Stieda] 

(M76.4) 
M71.8 Άλλες καθορισμένες ορογονοθυλακίτιδες 
M71.9 Ορογονοθυλακίτιδα, μη καθορισμένη 
  Θυλακίτιδα ΜΚΑ 
  
M72 Ινοβλαστικές παθήσεις 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (D48.3) 
M72.0 Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης [Dupuytren] 
M72.1 Οζώδες παχύνσεις του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας των μεσοφαλαγγικών 

αρθρώσεων  
M72.2 Ίνωση της πελματιαίας απονεύρωσης 
  Φλεγμονή της πελματιαίας περιτονίας  
M72.4 Ψευδοσαρκωματώδης ινωμάτωση 
  Υποδόρια οζίδια περιτονίας  
M72.6 Νεκρωτική φλεγμονή περιτονίας 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τον υπεύθυνο 

λοιμογόνο παράγοντα. 
M72.8 Άλλες ινοβλαστικές παθήσεις 
  Απόστημα περιτονίας 
  Εξαιρούνται:  φλεγμονή περιτονίας: 
   • διάχυτη (ηωσινοφιλική) (M35.4) 
   • νεκρωτική (M72.6) 
   • οζώδης (M72.4) 
   • περινεφρική: 
      • ΜΚΑ (N13.5) 
      • με λοίμωξη (N13.6) 
   • πελματιαία (M72.2) 
M72.9 Ινοβλαστική πάθηση, μη καθορισμένη 
  Φλεγμονή περιτονίας ΜΚΑ 
  Ινωμάτωση ΜΚΑ 
  
M73* Παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M73.0* Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+) 
M73.1* Συφιλιδική θυλακίτιδα (A52.7+) 
M73.8* Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
M75 Παθήσεις του ώμου 
  Εξαιρούνται:  αλγοδυστροφία (σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας) (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 υπερακάνθιου (ολική) (μερική),  που δεν 

καθορίζεται ως τραυματική 
  Τενοντίτιδα  υπερακάνθιου 
M75.2 Τενοντίτιδα του δικεφάλου 
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M75.3 Ασβεστοποιητική τενοντίτιδα του ώμου 
  Ασβεστοποίηση του αρθρικού θυλάκου του ώμου 
M75.4 Σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου  
M75.5 Θυλακίτιδα του ώμου 
M75.8 Άλλες παθήσεις του ώμου 
M75.9 Πάθηση του ώμου, μη καθορισμένη 
  
M76 Ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου πόδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Σημείωση:  Οι επιφανειακά ειδικοί όροι θυλακίτιδα, φλεγμονή της κάψας και τενοντίτιδα 

τείνουν να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για διάφορες διαταραχές της 
περιφερειακής πρόσφυσης των συνδέσμων ή των μυών· οι περισσότερες από 
αυτές τις καταστάσεις περιγράφονται από κοινού ως ενθεσοπάθειες που 
αποτελούν τον γενικό όρο για τις βλάβες αυτών των εντοπίσεων. 

  Εξαιρούνται:  θυλακίτιδα, που οφείλεται σε χρήση, υπερβολική χρήση 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 της επιγονατίδας 
M76.6 Τενοντίτιδα του Αχιλλείου τένοντα 
  Θυλακίτιδα του Αχιλλείου τένοντα 
M76.7 Περονιαία τενοντίτιδα 
M76.8 Άλλες ενθεσοπάθειες του κάτω άκρου, εκτός του άκρου ποδός 
  Πρόσθιο κνημιαίο σύνδρομο 
  Οπίσθια κνημιαία τενοντίτιδα 
M76.9 Ενθεσοπάθεια του κάτω άκρου, μη καθορισμένη  
  
M77 Άλλες ενθεσοπάθειες 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  θυλακίτιδα:  
   • ΜΚΑ (M71.9) 
   • οφειλόμενη σε χρήση, υπερβολική χρήση και πίεση (M70.- ) 
   από οστεόφυτα (M25.7) 
   ενθεσοπάθεια της σπονδυλικής στήλης (M46.0) 
M77.0 Έσω επικονδυλίτιδα 
M77.1 Έξω  επικονδυλίτιδα 
  Αγκώνας του τενίστα 
M77.2 Περιαρθρίτιδα του καρπού 
M77.3 Άκανθα πτέρνας 
M77.4 Μεταταρσαλγία 
  Εξαιρούνται:  μεταταρσαλγία του Morton (G57.6) 
M77.5 Άλλη ενθεσοπάθεια του άκρου πόδα 
M77.8 Άλλες ενθεσοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
M77.9 Ενθεσοπάθεια, μη καθορισμένη 
  Οστική άκανθα ΜΚΑ 
  Φλεγμονή της κάψας ΜΚΑ 
  Περιαρθρίτιδα ΜΚΑ 
  Τενοντίτιδα ΜΚΑ 
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M79 Άλλες παθήσεις των μαλακών ιστών, που δεν ταξινομούνται αλλού 
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

  Εξαιρούνται:  άλγος των μαλακών ιστών, ψυχογενές (F45.4) 
M79.0 Ρευματισμός, μη καθορισμένος 
  Εξαιρούνται:  ινομυαλγία (Μ79.7) 
   παλίνδρομος ρευματισμός (M12.3) 
M79.1 Μυαλγία 
  Εξαιρούνται:  μυοσίτιδα (M60.-) 
M79.2 Νευραλγία και νευρίτιδα, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται:  μονονευροπάθειες (G56-G58) 
   ριζίτιδα:  
   • ΜΚΑ  }   
   • βραχιόνια ΜΚΑ } (M54.1) 
   • οσφυοϊερή ΜΚΑ }   
   ισχιαλγία (M54.3-M54.4) 
M79.3 Υποδερματίτιδα, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται:  υποδερματίτιδα: 
   • λύκου (L93.2) 
   • τραχήλου και ράχης (M54.0) 
   • υποτροπιάζουσα [Weber-Christian] (M35.6) 
M79.4 Υπερτροφία του (υποεπιγονατιδικού) λιπώδους σώματος 
M79.5 Παραμονή ξένου σώματος σε μαλακά μόρια 
  Εξαιρούνται:  κοκκίωμα από ξένα σώματα του(των): 
   • δέρματος και υποδόριου ιστού (L92.3) 
   • μαλακών μορίων (M60.2) 
M79.6 Άλγος στα άκρα 
M79.7 Ινομυαλγία 
  Ινομυοσίτιδα 
 Ινοσίτιδα 
 Μυοϊνοσίτιδα   
M79.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις των μαλακών ιστών 
M79.9 Πάθηση  μαλακών ιστών, μη καθορισμένη 
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Παθήσεις οστίτη ιστού και παθήσεις χόνδρινου ιστού 
(M80-M94) 
  
 
 
Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής 
(M80-M85) 
  
M80 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Περιλαμβάνονται:  οστεοπορωτικό συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου και σφηνοειδής 

παραμόρφωση σπονδύλου  
  Εξαιρούνται:  συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5) 
   παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ (M84.4) 
   σφηνοειδής παραμόρφωση σπονδύλου ΜΚΑ (M48.5) 
M80.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα 
M80.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών με παθολογικό κάταγμα 
M80.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση με παθολογικό κάταγμα 
M80.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση με παθολογικό κάταγμα 
M80.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
M80.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα 
M80.8 Άλλες μορφές οστεοπόρωσης με παθολογικό κάταγμα 
M80.9 Οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα, μη καθορισμένη 
  
M81 Οστεοπόρωση χωρίς παθολογικό κάταγμα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  οστεοπόρωση με παθολογικό κάταγμα (M80.-) 
M81.0 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση 
M81.1 Οστεοπόρωση μετά από αφαίρεση των ωοθηκών 
M81.2 Οστεοπόρωση από ακινητοποίηση 
  Εξαιρούνται:  ατροφία του Sudeck (M89.0) 
M81.3 Οστεοπόρωση από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση 
M81.4 Φαρμακευτική οστεοπόρωση 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
M81.5 Ιδιοπαθής οστεοπόρωση 
M81.6 Εντοπισμένη οστεοπόρωση [Lequesne] 
  Εξαιρούνται:  ατροφία του Sudeck (M89.0) 
M81.8 Άλλη οστεοπόρωση 
  Γεροντική οστεοπόρωση 
M81.9 Οστεοπόρωση, μη καθορισμένη 
  
M82* Οστεοπόρωση σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M82.0* Οστεοπόρωση στο πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+) 
M82.1* Οστεοπόρωση σε ενδοκρινικές διαταραχές (E00-E34+) 
M82.8* Οστεοπόρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
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M83 Οστεομαλακία ενηλίκων 
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

  Εξαιρούνται:  οστεομαλακία:  
• βρεφική και νεανική (E55.0) 
• η βιταμινο-D-ανθεκτική (E83.3) 

   νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0) 
   ραχίτιδα (ενεργή)  (E55.0) 

• όψιμα αποτελέσματα (ενεργού) ραχίτιδας (E64.3) 
• βιταμινο-D-ανθεκτική ραχίτιδα (E83.3) 

M83.0 Οστεομαλακία της λοχείας 
M83.1 Γεροντική οστεομαλακία 
M83.2 Οστεομαλακία ενηλίκων που οφείλεται σε δυσαπορρόφηση 
  Οστεομαλακία ενηλίκων από μετεγχειρητική δυσαπορρόφηση 
M83.3 Οστεομαλακία ενηλίκων από δυσθρεψία 
M83.4 Νόσος των οστών από αργίλιο 
M83.5 Άλλη φαρμακευτική οστεομαλακία ενηλίκων 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίστε το φάρμακο. 
M83.8 Άλλη οστεομαλακία ενηλίκων 
M83.9 Οστεομαλακία ενηλίκων, μη καθορισμένη 
  
M84 Διαταραχές της οστικής συνέχειας 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M84.0 Πόρωση κατάγματος σε πλημελή θέση  
M84.1 Απουσία πόρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση] 
  Εξαιρούνται:  ψευδάρθρωση μετά από συνένωση ή αρθροδεσία (M96.0) 
M84.2 Καθυστερημένη πόρωση κατάγματος 
M84.3 Κάταγμα από καταπόνηση, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Κάταγμα από καταπόνηση ΜΚΑ  
  Εξαιρούνται:  κάταγμα σπονδύλου από καταπόνηση (M48.4) 
M84.4 Παθολογικό κάταγμα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Παθολογικό κάταγμα ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου ΜΤΑ (M48.5) 
   παθολογικό κάταγμα στην οστεοπόρωση (M80.-) 
M84.8 Άλλες διαταραχές της οστικής συνέχειας 
M84.9 Διαταραχή της οστικής συνέχειας, μη καθορισμένη 
  
M85 Άλλες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής  

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται:  ατελής οστεογένεση (Q78.0) 
   οστεοπέτρωση (Q78.2) 
   οστεοποικίλωση (Q78.8) 
   πολυοστική ινώδης δυσπλασία (Q78.1) 
M85.0 Ινώδης δυσπλασία (μονοοστική) 
  Εξαιρούνται:  ινώδης δυσπλασία της γνάθου (K10.8) 
M85.1 Σκελετική φθορίαση 
M85.2 Υπερόστωση του κρανίου 
M85.3 Σκληρωτική οστεΐτιδα 
M85.4 Μονήρης οστική κύστη 
  Εξαιρούνται:  μονήρης κύστη της γνάθου (K09.1-K09.2) 
M85.5 Ανευρυσματική κύστη των οστών 
  Εξαιρούνται:  ανευρυσματική κύστη της γνάθου (K09.2) 
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M85.6 Άλλη οστική κύστη 
  Εξαιρούνται:  κύστη των γνάθων ΜΤΑ (K09.1-K09.2) 
   γενικευμένη ινώδης κυστική οστεΐτιδα [νόσος von Recklinghausen των οστών] 

(E21.0) 
M85.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της οστικής πυκνότητας και δομής 
  Υπερόστωση των οστών, εκτός του κρανίου 
  Οστεοσκλήρωση, επίκτητη 
  Εξαιρούνται:  διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση [DISH] (M48.1) 
   οστεοσκλήρωση: 
   • συγγενής (Q77.4) 
   • μυελοΐνωση (D75.8) 
M85.9 Διαταραχή της οστικής πυκνότητας και δομής, μη καθορισμένη 
   
 
 
Άλλες παθήσεις των οστών 
(M86-M90) 
 
Εξαιρούνται: οστικές παθήσεις μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.- ) 
 
M86 Οστεομυελίτιδα 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε τον λοιμογόνο παράγοντα. 
  Εξαιρούνται:  οστεομυελίτιδα (των): 
   • που οφείλεται σε σαλμονέλλα (A01-A02) 
   • γνάθου (K10.2) 
   • σπονδύλων (M46.2) 
M86.0 Οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα 
M86.1 Άλλη οξεία οστεομυελίτιδα 
M86.2 Υποξεία οστεομυελίτιδα 
M86.3 Χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα 
M86.4 Χρόνια οστεομυελίτιδα με παροχετευτική κοιλότητα 
M86.5 Άλλη χρόνια αιματογενής οστεομυελίτιδα 
M86.6 Άλλη χρόνια οστεομυελίτιδα 
M86.8 Άλλη οστεομυελίτιδα 
  Απόστημα του Brodie 
M86.9 Οστεομυελίτιδα, μη καθορισμένη 
  Λοίμωξη των οστών ΜΚΑ 
  Περιοστίτιδα χωρίς αναφορά οστεομυελίτιδας 
  
M87 Οστεονέκρωση 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Περιλαμβάνονται:  μη αγγειακή οστική νέκρωση 
  Εξαιρούνται:  οστεοχονδροπάθειες (M91-M93) 
M87.0 Ιδιοπαθής άσηπτη νέκρωση των οστών 
M87.1 Οστεονέκρωση που οφείλεται σε φάρμακα 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο 

ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το φάρμακο. 
M87.2 Οστεονέκρωση που οφείλεται σε προηγούμενο τραυματισμό 
M87.3 Άλλη δευτεροπαθής οστεονέκρωση 
M87.8 Άλλη οστεονέκρωση 
M87.9 Οστεονέκρωση, μη καθορισμένη 
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M88 Νόσος Paget των οστών [παραμορφωτική οστεΐτιδα] 
[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 

M88.0 Νόσος Paget του κρανίου 
M88.8 Νόσος Paget άλλων οστών 
M88.9 Νόσου Paget των αστών, μη καθορισμένη 
  
M89 Άλλες παθήσεις των οστών 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M89.0 Αλγοδυστροφία 
  Σύνδρομο ώμου-άκρας χείρας 
  Ατροφία του Sudeck 
  Αντανακλαστική δυστροφία του συμπαθητικού 
M89.1 Πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων 
M89.2 Άλλες παθήσεις της ανάπτυξης και της αύξησης των οστών 
M89.3 Υπερτροφία των οστών 
M89.4 Άλλη υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια 
  Νόσος Marie-Bamberger 
  Παχυδερμοπεριόστωση 
M89.5 Οστεόλυση 
M89.6 Οστική πάθηση μετά από πολιομυελίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B91), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

προηγηθείσα πολιομυελίτιδα. 
M89.8 Άλλες καθορισμένες παθήσειςτων οστών 
  Φλοιώδεις υπεροστώσεις της βρεφικής ηλικίας 
  Μετατραυματική υποπεριοστική οστεοποίηση 
M89.9 Οστική πάθηση, μη καθορισμένη  
  
M90* Οστικές παθήσεις σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M90.0* Φυματίωση των οστών (A18.0+) 
  Εξαιρούνται:  φυματίωση της σπονδυλικής στήλης (M49.0*) 
M90.1* Περιοστίτιδα σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Δευτεροπαθής συφιλιδική περιοστίτιδα (A51.4+) 
M90.2* Οστική πάθηση σε άλλα λοιμώδη νοσήματα που ταξινομούνται αλλού: 
  Οστεομυελίτιδα: 

• εχινοκοκκική (B67.2+ ) 
• γονοκοκκική (A54.4+ ) 
• από σαλμονέλα (A02.2+ ) 

  Συφιλιδική οστεοπάθεια ή οστεοχονδροπάθεια (A50.5+, A52.7+) 
M90.3* Οστεονέκρωση στη νόσο των δυτών (T70.3+ ) 
M90.4* Οστεονέκρωση που οφείλεται σε αιμοσφαιρινοπάθεια (D50-D64+ ) 
M90.5* Οστεονέκρωση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
M90.6* Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα νεοπλασματικά νοσήματα (C00-D48+ ) 
  Παραμορφωτική οστεΐτιδα στα κακοήθη νεοπλάσματα των οστών ( C40-C41+ ) 
M90.7* Κάταγμα οστού σε νεοπλασματικό νόσημα (C00-D48+ ) 
  Εξαιρούνται:  συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου σε νεοπλασματικό νόσημα (M49.5* ) 
M90.8* Οστική πάθηση σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
  Οστική πάθηση στη νεφρική οστεοδυστροφία (N25.0+ ) 
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Παθήσεις αρθρικού χόνδρου 
(M91-M94) 
 
 Εξαιρούνται:  παθήσεις χόνδρου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (M96.- ) 
 
M91 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ισχίου και της πυέλου 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
  Εξαιρούνται: επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του μηριαίου (μη τραυματική) (M93.0) 
M91.0 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της πυέλου 
  Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) της: 

• κοτύλης 
• λαγόνιας ακρολοφίας [Buchanan] 
• ισχιοηβικής συγχόνδρωσης [van Neck] 
• ηβικής σύμφυσης [Pierson] 

M91.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου [Legg-Calvé-Perthes] 
M91.2 Οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου  
  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 εξάρθρωσης 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) (του)(της): 

• κονδύλου του βραχιόνιου [Panner] 
• κεφαλής του βραχιόνιου [Haas] 

M92.1 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κερκίδας και της ωλένης  
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(της): 

• κάτω άκρου της ωλένης [Burns] 
• κεφαλής της κερκίδας [Brailsford] 

M92.2 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της άκρας χείρας 
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του)(των): 

• μηνοειδούς οστού του καρπού [Kienböck] 
• κεφαλών των μετακαρπίων [Mauclaire] 

M92.3 Άλλη νεανική οστεοχονδρίτιδα του άνω άκρου 
M92.4 Νεανική οστεοχονδρίτιδατης επιγονατίδας 
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): 

• πρωτογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Köhler] 
• δευτερογενούς κέντρου της επιγονατίδας [Sinding-Larsen] 

M92.5 Νεανική οστεοχονδρίτιδα της κνήμης και της περόνης 
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): 

• εγγύς άκρου της κνήμης [Blount] 
• κνημιαίου φύματος [Osgood-Schlatter] 

  Ραιβή κνήμη 
M92.6 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του ταρσού 
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (της)(του): 

• πτέρνας [Sever] 
• επικουρικού σκαφοειδούς ακρου ποδός [Haglund] 
• αστραγάλου [Diaz] 
• σκαφοειδούς οστού του ταρσού [Köhler] 
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M92.7 Νεανική οστεοχονδρίτιδα του μεταταρσίου 
 Οστεοχονδρίτιδα (νεανική) (του): 

• πέμπτου μεταταρσίου [Iselin] 
• δεύτερου μεταταρσίου [Freiberg] 

M92.8 Άλλη καθορισμένη νεανική οστεοχονδρίτιδα 
Αποφυσίτιδα της πτέρνας 

M92.9 Νεανική οστεοχονδρίτιδα, μη καθορισμένη 
  Αποφυσίτιδα  }    
  Επιφυσίτιδα  } καθορισμένη ως νεανική, μη καθορισμένης εντόπισης 
  Οστεοχονδρίτιδα  }    
  Οστεοχόνδρωση  }    
  
M93 Άλλες οστεοχονδρίτιδες 
  Εξαιρούνται: 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 Διαχωριστική (σχαλιδωτική) 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 παθήσειςτου χόνδρου 

[Βλέπε κωδικό εντόπισης στην αρχή αυτού του κεφαλαίου] 
M94.0 Σύνδρομο της χονδροπλευρικής συμβολής [Tietze] 
  Πλευροχονδρίτιδα 
M94.1 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 
M94.2 Χονδρομαλακία 
  Εξαιρούνται:  χονδρομαλακία της επιγονατίδας (M22.4) 
M94.3 Χονδρόλυση 
M94.8 Άλλες καθορισμένες παθήσεις του χόνδρου 
M94.9 Πάθηση του χόνδρου, μη καθορισμένη 
  
 
 
Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού  
(M95-M99) 
 
M95 Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 

ιστού 
  Εξαιρούνται:    επίκτητη(ες): 
  • έλλειψη άκρων και οργάνων (Z89-Z90) 
   • παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21) 
   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.- ) 
   διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις 

(M96.- ) 
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M95.0 Επίκτητη παραμόρφωση της ρίνας 
  Εξαιρούνται:  σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (J34.2) 
M95.1 Ανθοκραμβοειδές αυτί 
  Εξαιρούνται:  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 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα της εγκύου σε περιπτώσεις ύποπτης ή γνωστής δυσαναλογίας (O33.-) 
M95.8 Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
M95.9 Επίκτητη παραμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη 
  
M96 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  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 χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης οστών ή αρθροδεσία 
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 ορθοπεδικών εμφυτευμάτων, αρθρικών προθέσεων ή 

οστικών δίσκων 
  Εξαιρούνται:  επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων ή μοσχευμάτων 

( T84.- ) 
M96.8 Άλλες παθήσειςτου μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρικές επεμβάσεις 
  Αστάθεια της άρθρωσης δευτεροπαθώς σε αφαίρεση αρθρικών προθέσεων 
M96.9 Πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος μετά από ιατρική επέμβαση, μη καθορισμένη  
 
M99 Εμβιομηχανικές βλάβες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η παθαλογική κατάσταση 

μπορεί να ταξινομηθεί αλλού. 
   
  Η ακόλουθη συμπληρωματική υποταξινόμηση για τον καθορισμό της εντόπισης των βλαβών 

παρέχεται για προαιρετική χρήση μαζί με τις κατάλληλες υποκατηγορίες της M99.-·  βλέπε 
επίσης τη σημείωση στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. 

 
  0 Περιοχής κεφαλής  
   Ινιοαυχενική 
 
  1 Αυχενικής περιοχής 
   Αυχενοθωρακική 
 
  2 Θωρακικής περιοχής 
    Θωρακοσφυϊκή 
 
  3 Οσφυϊκής περιοχής 
    Οσφυοϊερή 
 
  4 Ιερής περιοχής 
    ιεροκοκκυγική 
    ιερολαγόνιος 
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  5 Πυελικής περιοχής 
    ισχίο 
    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 
M99.1 Σύμπλεγμα σπονδυλικού υπεξαρθρήματος  
M99.2 Στένωση από υπεξαρθρημα του νευρικού σωλήνα  
M99.3 Οστέϊνη στένωση του νευρικού σωλήνα 
M99.4 Στένωση του νευρικού σωλήνα σε νοσήματα του συνδετικού ιστού 
M99.5 Στένωση του νευρικού σωλήνα από μεσοσπονδύλιο δίσκο 
M99.6 Οστέϊνη και υπεξαρθρηματική στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων 
M99.7 Στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων σε νοσήματα του συνδετικού ιστού και των 

μεσοσπονδύλιων δίσκων 
M99.8 Άλλες εμβιομηχανικές βλάβες 
M99.9 Εμβιομηχανική βλάβη, μη καθορισμένη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  XIV 
 

Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος  
(N00-N99) 
 
 
Εξαιρούνται: oρισμένες 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) 
  νεογνικός τέτανος (A33) 
  συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν 

ταξινομούνται αλλού (R00-R99) 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
N00-N08  Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος  
N10-N16  Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες  
N17-N19  Νεφρική ανεπάρκεια  
N20-N23  Ουρολιθίαση  
N25-N29  Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα  
N30-N39  Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος  
N40-N51  Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
N60-N64  Νοσήματα του μαστού  
N70-N77  Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου  
N80-N98  Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων  
N99  Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος  
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες: 
N08*  Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N16*  Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N22*  Λίθος του ουροποιητικού σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N29*  Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N33*  Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N37*  Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N51*  Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
N74*  Φλεγμονώδεις διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού  
N77*  Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού  
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Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος 
(N00-N08) 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε κάποιο εξωγενές αίτιο 
(Κεφάλαιο ΧΧ) ή την παρουσία νεφρικής ανεπάρκειας (N17-N19). 
 
 Εξαιρούνται:  υπερτασική νεφροπάθεια (I12.- ) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα ταξινομούν μορφολογικές μεταβολές και 
προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες N00-N07. Οι υποκατηγορίες .0-.8 δε θα πρέπει κανονικά 
να χρησιμοποιούνται εκτός εάν αυτές έχουν ταυτοποιηθεί ειδικά (π.χ. μέσω νεφρικής βιοψίας ή 
νεκροτομής). Οι κατηγορίες τριών χαρακτήρων αναφέρονται σε κλινικά σύνδρομα. 
 
.0 Ελλάσσων σπειραματική ανωμαλία  
  Βλάβη ελάχιστων αλλοιώσεων 
 
.1 Εστιακές και τμηματικές σπειραματικές βλάβες 
  Εστιακή και τμηματική: 

• υαλίνωση 
• σκλήρυνση 
Εστιακή σπειραματονεφρίτιδα 

 
.2  Διάχυτη μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα 
 
.3  Διάχυτη μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα 
 
.4  Διάχυτη ενδοτριχοειδική υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα 
 
.5  Διάχυτη μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα 

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τυπου 1 και 3, ή ΜΚΑ 
 
.6  Νόσος των πυκνών εναποθέσεων 

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, τύπου 2 
 
.7  Διάχυτη σπειραματονεφρίτιδα με μηνοειδείς σχηματισμούς  

Εξωτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα 
 
.8  Άλλη 

Υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ΜΚΑ 
 
.9  Μη καθορισμένη  
 
 
 
N00 Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο 
  [Βλέπε πριν από το N00 για τις υποδιαιρέσεις] 
 Περιλαμβάνονται: οξεία:  
    σπειραματική πάθηση 
    σπειραματονεφρίτιδα 
    νεφρίτιδα 
    νεφροπάθεια ΜΚΑ 
 Εξαιρούνται:  οξεία λοιμώδης διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα (N10) 
   νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.- ) 
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N01 Ταχέως εξελισσόμενο νεφριτιδικό σύνδρομο  
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
 Περιλαμβάνονται: ταχέως εξελισσόμενη: 
    σπειραματική πάθηση 
    σπειραματονεφρίτιδα 
    νεφρίτιδα 

 Εξαιρούνται: νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.- ) 
  
N02 Υποτροπιάζουσα και εμμένουσα αιματουρία 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
 Περιλαμβάνονται:  αιματουρία: 
    καλοήθης (οικογενής) (της παιδικής ηλικίας) 
    με μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το N00.- 
  Εξαιρούνται: αιματουρία ΜΚΑ (R31) 
  
N03 Χρόνιο νεφριτιδικό σύνδρομο 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
  Περιλαμβάνονται: χρόνια: 
    σπειραματική πάθηση 
    σπειραματονεφρίτιδα 
    νεφρίτιδα 
    νεφροπάθεια ΜΚΑ  
  Εξαιρούνται: χρόνια διαμεσοσωληνιαριακή νεφρίτιδα (N11.- ) 
   διάχυτη σκληρωτική σπειραματονεφρίτιδα (N18.- ) 
   νεφριτιδικό σύνδρομο ΜΚΑ (N05.- ) 
  
N04 Νεφρωσικό σύνδρομο 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
  Περιλαμβάνονται:  συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο 
   λιποειδική νέφρωση 
N05 Μη καθορισμένο νεφριτιδικό σύνδρομο 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
  Περιλαμβάνονται:  σπειραματική πάθηση  } 
   σπειραματονεφρίτιδα  }  ΜΚΑ 
   νεφρίτιδα  }   
   νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφροπάθεια ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη όπως 

ορίζεται στις .0-.8 πριν από το Ν00.- 
  Εξαιρούνται: νεφροπάθεια ΜΚΑ χωρίς αναφερόμενη μορφολογική βλάβη (N28.9) 
  διαμεσοσωληνηριακή νεφρίτιδα ΜΚΑ (N12) 
  
N06 Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία με καθορισμένη μορφολογική βλάβη 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
  Περιλαμβάνονται:  πρωτεϊνουρία (μεμονωμένη) (ορθοστατική) (εμμένουσα) με 

μορφολογική βλάβη όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το Ν00.-  
  Εξαιρούνται: πρωτεϊνουρία:  
   ΜΚΑ (R80) 
   Bence Jones (R80) 
   κύησης (O12.1) 
   μεμονωμένη ΜΚΑ (R80) 
   ορθοστατική ΜΚΑ (N39.2) 
   εμμένουσα ΜΚΑ (N39.1) 
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N07 Κληρονομική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
  [Βλέπε πριν από το N00 για υποδιαιρέσεις] 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Alport (Q87.8) 
   κληρονομική νεφροπάθεια της αμυλοείδωσης (E85.0) 
   σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2) 
   μη νευροπαθητική κληρονομικοοικογενής αμυλοείδωση (E85.0) 
  
N08* Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Περιλαμβάνονται:  νεφροπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:   διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού (N16.-*) 
N08.0* Σπειραματικές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
  Σπειραματικές διαταραχές σε: 

   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: 
   πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+ ) 
   μακροσφαιριναιμία του Waldenström (C88.0+ ) 
N08.2* Σπειραματικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές του μηχανισμού 

ανοσίας 
  Σπειραματικές διαταραχές σε: 
   κρυοσφαιριναιμία (D89.1+ ) 
   διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (D65+ ) 
   ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3+) 
   πορφύρα Henoch(-Schönlein) (D69.0+) 
   δρεπανοκυτταρικές διαταραχές (D57.-+) 
N08.3* Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο 

το .2) 
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+ ) 
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Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες  
(N10-N16) 
 
 Περιλαμβάνονται: πυελονεφρίτιδα 
 Εξαιρούνται: κυστική πυελοουρητηρίτιδα (N28.8) 
 
 
 
N10 Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 

Οξεία: 
   λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα 
   πυελίτιδα  
   πυελονεφρίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
  
N11 Χρόνια διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα 
  Περιλαμβάνονται: χρόνια: 
    λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα 
    πυελίτιδα  
    πυελονεφρίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα 
N11.0 Μη αποφρακτική χρόνια πυελονεφρίτιδα από παλινδρόμηση 
  Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) σχετιζόμενη με (κυστεοουρητηρική) παλινδρόμηση 
  Εξαιρούνται: κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ΜΚΑ (N13.7) 
N11.1 Χρόνια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα 
  Πυελονεφρίτιδα (χρόνια) που σχετίζεται με: 
   ανωμαλία  } {   
   κομβολογιοειδής παραμόρφωση  } της  { πυελοουρητηρικής συμβολής  
   απόφραξη  } { ουρητήρα 
   στένωση  } { 
  Εξαιρούνται: λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9) 
   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 Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, μη καθορισμένη ως οξεία ή χρόνια 

Διάμεση νεφρίτιδα ΜΚΑ 
Πυελίτιδα ΜΚΑ 
Πυελονεφρίτιδα ΜΚΑ  

  Εξαιρούνται: λιθιασική πυελονεφρίτιδα (N20.9) 
  
N13 Αποφρακτική ουροπάθεια και νεφροπάθεια από παλινδρόμηση 
  Εξαιρούνται: λίθος του νεφρού και του ουρητήρα χωρίς υδρονέφρωση (N20.- ) 
   συγγενείς αποφρακτικές βλάβες της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα 

(Q62.0-Q62.3) 
   αποφρακτική πυελονεφρίτιδα (N11.1) 
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N13.0 Υδρονέφρωση με απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής  
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.1 Υδρονέφρωση, με στένωση του ουρητήρα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.2 Υδρονέφρωση με νεφρική και ουρητηρική απόφραξη από λίθο 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.3 Άλλη και μη καθορισμένη υδρονέφρωση 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.4 Υδροουρητήρας 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.5 Παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα χωρίς 

υδρονέφρωση 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με λοίμωξη (N13.6) 
N13.6 Πυονέφρωση 
  Καταστάσεις που αναφέρονται στις N13.0-N13.5 με λοίμωξη 
  Αποφρακτική ουροπάθεια με λοίμωξη 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα 
N13.7 Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση με ουροπάθεια 
  Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση:  
   ΜΚΑ 
   με σχηματισμό ουλών  
  Εξαιρούνται: 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 Διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα 

μέταλλα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενούς αιτίας (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, 

για να προσδιορίσετε τον τοξικό παράγοντα. 
N14.0 Νεφροπάθεια από αναλγητικά 
N14.1 Νεφροπάθεια από άλλα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
N14.2 Νεφροπάθεια από μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
N14.3 Νεφροπάθεια από βαρέα μέταλλα 
N14.4 Τοξική νεφροπάθεια, που δεν ταξινομείται αλλού 
  
N15 Άλλες διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις 
N15.0 Βαλκανική νεφροπάθεια 
  Βαλκανική ενδημική νεφροπάθεια 
N15.1 Νεφρικό και περινεφρικό απόστημα 
N15.8 Άλλες καθορισμένες διαμεσοσωληναριακές νεφρικές παθήσεις 
N15.9 Διαμεσοσωληναριακή νεφρική πάθηση, μη καθορισμένη 
  Λοίμωξη του νεφρού ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: λοίμωξη του ουροποιητικού ΜΚΑ (N39.0) 
  
N16* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N16.0* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
  Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές (που οφείλονται σε) (σε): 
   βρουκέλλωση (A23.-+ ) 
   διφθερίτιδα (A36.8+ ) 
   λοίμωξη από σαλμονέλα (A02.2+ ) 
   σηψαιμία (A40-A41+ ) 
   τοξοπλάσμωση (B58.8+ ) 
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N16.1* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νεοπλασματικά νοσήματα 
  Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: 
   λευχαιμία (C91-C95+ ) 
   λέμφωμα (C81-C85+, C96.-+ ) 
   πολλαπλό μυέλωμα (C90.0+ ) 
N16.2* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε νοσήματα του αίματος και διαταραχές 

που αφορούν το μηχανισμό ανοσίας 
  Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: 
   μικτή κρυοσφαιριναιμία (D89.1+ ) 
   σαρκοείδωση (D86.-+ ) 
N16.3* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε μεταβολικά νοσήματα 
  Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: 
   κυστίνωση (E72.0+ ) 
   γλυκογονίαση (E74.0+ ) 
   νόσο του Wilson (E83.0+ ) 
N16.4* Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε συστηματικά νοσήματα του συνδετικού 

ιστού 
  Διαμεσοσωληναριακές νεφρικές διαταραχές σε: 
   σύνδρομο Sjögren (M35.0+ ) 
   συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (M32.1+ ) 
N16.5* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε απόρριψη μοσχεύματος (T86.-+ ) 
N16.8* Διαμεσοσωληναριακές διαταραχές σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
 
 
 
Νεφρική ανεπάρκεια   
(N17-N19)  
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίστε τον εξωγενή παράγοντα. 
 
Εξαιρούνται: συγγενής νεφρική ανεπάρκεια (P96.0) 
  διαμεσοσωληναριακές και σωληναριακές καταστάσεις από φάρμακα και βαρέα 

μέταλλα (N14.- ) 
  εξωνεφρική ουραιμία (R39.2) 
  ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (D59.3) 
  ηπατονεφρικό σύνδρομο (K76.7) 
   μετά τον τοκετό (O90.4) 
  προνεφρική ουραιμία (R39.2) 
  νεφρική ανεπάρκεια: 
   που επιπλέκει την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.4) 
   μετά τον τοκετό (O90.4) 
   μετεπεμβατική (N99.0) 
  
N17 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
  Περιλαμβάνονται: οξεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας 
N17.0 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με σωληναριακή νέκρωση 
  Σωληναριακή νέκρωση: 
   ΜΚΑ 
   οξεία  
   νεφρική  
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N17.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία φλοιώδη νέκρωση  
  Φλοιώδης νέκρωση: 
  ΜΚΑ 
   οξεία  
   νεφρική  
N17.2 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με μυελώδη νέκρωση  
  Νέκρωση της μυελώδους μοίρας [των νεφρικών θηλών]: 
  ΜΚΑ 
   οξεία  
   νεφρική  
N17.8 Άλλη οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
N17.9 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
  
N18 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
  Περιλαμβάνονται: χρόνια ουραιμία 
   διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα 
  Εξαιρούνται: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0) 
N18.0 Νεφροπάθεια τελικού σταδίου 
N18.8 Άλλη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
  Ουραιμική: 
   νεφροπάθεια+ (G63.8* ) 
   περικαρδίτιδα+ (I32.8* ) 
N18.9 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη 
 
N19 Μη καθορισμένη νεφρική ανεπάρκεια 
  Ουραιμία ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: νεφρική ανεπάρκεια με υπέρταση (I12.0) 
   ουραιμία του νεογνού (P96.0)   
 
 
Ουρολιθίαση  
(N20-N23)  
  
N20 Λιθίαση του νεφρού και του ουρητήρα 
  Εξαιρούνται: 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 Νεφρλιθίαση με λίθο του ουρητήρα 
N20.9 Λιθίαση του ουροποιητικού, μη καθορισμένη 
  Λιθιασική πυελονεφρίτιδα 
  
N21 Λίθος του κατώτερου ουροποιητικού 
  Περιλαμβάνονται: περιπτώσεις με κυστίτιδα και ουρηθρίτιδα 
N21.0 Λίθος στην κύστη 
  Λίθος στα εκκολπώματα της κύστης 
  Λίθος της ουροδόχου κύστης 
  Εξαιρούνται: κοραλλιοειδής λίθος (N20.0) 
N21.1 Λίθος στην ουρήθρα 
N21.8 Άλλος λίθος του κατώτερου ουροποιητικού 
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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 διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα  
(N25-N29) 
 
Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ουρολιθίαση (N20-N23) 
 
N25 Διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της  λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων 
  Εξαιρούνται: μεταβολικές διαταραχές που ταξινομούνται στις E70-E90 
N25.0 Νεφρική οστεοδυστροφία 
  Αζωθαιμική οστεοδυστροφία 

Σωληναριακές διαταραχές με απώλεια φωσφόρου 
Νεφρική(ό):  

   ραχίτιδα 
   χαμηλό ανάστημα 
N25.1 Νεφρογενής άποιος διαβήτης 
N25.8 Άλλες διαταραχές που προκύπτουν από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών 

σωληναρίων 
  Σύνδρομο Lightwood-Albright 

Νεφρική σωληναριακή οξέωση ΜΚΑ 
Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός νεφρικής αιτιολογίας 

N25.9 Διαταραχή που προκύπτει από έκπτωση της λειτουργίας των νεφρικών σωληναρίων, μη 
καθορισμένη 

 
N26 Μη καθορισμένος ρικνός νεφρός,  
  Ατροφία του νεφρού (τελική) 
  Νεφρική σκλήρυνση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ρικνός νεφρός με υπέρταση (I12.-) 
   διάχυτη σκληρυντική σπειραματονεφρίτιδα (N18.- ) 
   υπερτασική νεφροσκλήρυνση (αρτηριδιακή) (αρτηριοσκληρωτική) (I12.- ) 
   μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας (N27.- ) 
  
N27 Μικρός νεφρός άγνωστης αιτιολογίας 
N27.0 Μικρός νεφρός, ετερόπλευρος 
N27.1 Μικρός νεφρός, αμφοτερόπλευρος 
N27.9 Μικρός νεφρός, μη καθορισμένος  
  
N28 Άλλες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  υδροουρητήρας (N13.4) 
   νεφροπάθεια: 
    οξεία ΜΚΑ (N00.9) 
    χρόνια ΜΚΑ (N03.9) 
   παραμόρφωση της πορείας του ουρητήρα και στένωση του ουρητήρα: 
    με υδρονέφρωση (N13.1) 
    χωρίς υδρονέφρωση (N13.5) 
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N28.0 Ισχαιμία και έμφρακτο του νεφρού 
  Νεφρικής αρτηρίας: 
   εμβολή  
   απόφραξη  
   αποκλεισμός  
   θρόμβωση  
  Νεφρικό έμφρακτο 
  Εξαιρούνται:  νεφρός Goldblatt (I70.1)       
   αθηροσκλήρωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας (I70.1) 
   συγγενής στένωση (του εξωνεφρικού τμήματος) της νεφρικής αρτηρίας 

(Q27.1) 
N28.1 Κύστη του νεφρού, επίκτητη 
  Νεφρική κύστη (πολλαπλή) (μονήρης), επίκτητη 
  Εξαιρούνται:   κυστική νεφρική νόσος (συγγενής)  (Q61.-) 
N28.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του νεφρού και του ουρητήρα  
  Υπερτροφία του νεφρού 
  Μεγαουρητήρας 
  Νεφρόπτωση 
  Πυελίτιδα } 
  Πυελοουρητηρίτιδα } κυστική 
  Ουρητηρίτιδα } 
  Ουρητηροκήλη 
N28.9 Διαταραχή του νεφρού και του ουρητήρα, μη καθορισμένη 

Νεφροπάθεια ΜΚΑ 
Νεφρική νόσος ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: νεφροπάθεια ΜΚΑ και νεφρική νόσος ΜΚΑ με μορφολογική βλάβη 
 όπως ορίζεται στις .0-.8 πριν από το Ν00.- (N05.-) 

  
N29* Άλλες διαταραχές 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 
  Διαταραχές 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 
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Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος  
(N30-N39) 
 
 Εξαιρούνται: λοίμωξη του ουροποιητικού (που επιπλέκει): 
   την έκτρωση ή την έκτοπη ή τη μύλη κύηση (O00-O07, O08.8) 
   την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O23.-, O75.3, O86.2) 
   με ουρολιθίαση (N20-N23) 
  
N30 Κυστίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το λοιμογόνο 

παράγοντα (B95-B97) ή το υπεύθυνο εξωγενές αίτιο (Κεφάλαιο ΧΧ). 
  Εξαιρούνται: προστατοκυστίτιδα (N41.3) 
N30.0 Οξεία κυστίτιδα 
  Εξαιρούνται: κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) 

   τριγωνίτιδα (N30.3) 
N30.1 Διάμεση κυστίτιδα (χρόνια) 
N30.2 Άλλη χρόνια κυστίτιδα 
N30.3 Τριγωνίτιδα 
  Ουρηθροτριγωνίτιδα 
N30.4 Κυστίτιδα από ακτινοβολία 
N30.8 Άλλη κυστίτιδα 
  Απόστημα της ουροδόχου κύστης 
N30.9 Κυστίτιδα, μη καθορισμένη 
  
N31 Νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: νωτιαία κύστη ΜΚΑ (G95.8) 
   νευρομυϊκή δυσλειτουργία που οφείλεται σε βλάβη του νωτιαίου μυελού 

(G95.8) 
   νευρογενής κύστη που οφείλεται στο σύνδρομο ιππουρίδας (G83.4) 
   ακράτεια ούρων:  
    ΜΚΑ (R32) 
    καθορισμένη (N39.3-N39.4) 
N31.0 Μη ανασταλτική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού 
N31.1 Αντανακλαστική νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού 
N31.2 Χαλαρή νευροπαθητική ουροδόχος κύστη, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Νευροπαθητική ουροδόχος κύστη: 
   ατονική (κινητική) (αισθητηριακή) 
   αυτόνομη 
   μη αντανακλαστική 
N31.8 Άλλη νευρομυϊκή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης 
N31.9 Νευρομυϊκή  δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη 
  Νευρογενής δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης, ΜΚΑ 
 
N32 Άλλες διαταραχές της ουροδόχου κύστης 
  Εξαιρούνται: λίθος στην ουροδόχο κύστη (N21.0) 
   κυστεοκήλη (N81.1) 
   κήλη ή πρόπτωση της ουροδόχου κύστης σε γυναίκες (N81.1) 
N32.0 Απόφραξη του τραχήλου της ουροδόχου κύστης 
  Στένωση του τραχήλου της ουροδόχου κύστης (επίκτητη) 
N32.1 Κυστεοεντερικό συρίγγιο 
  Κυστεοορθικό συρίγγιο 
N32.2 Κυστικό συρίγγιο, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: 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 
  Εξαιρούνται: λίθος στο εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης (N21.0) 
N32.4 Ρήξη της ουροδόχου κύστης, μη τραυματική  
N32.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουροδόχου κύστης 
  Κύστη: 
   ασβεστοποιημένη 
   ρικνωτική 
N32.9 Διαταραχή της ουροδόχου κύστης, μη καθορισμένη 
  
N33* Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N33.0* Φυματιώδης κυστίτιδα (A18.1+ ) 
N33.8* Διαταραχές της ουροδόχου κύστης σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Διαταραχή της ουροδόχου κύστης στη σχιστοσωμίαση [βιλαρζίαση] (B65.-+ ) 
  
N34 Ουρηθρίτιδα και ουρηθρικό σύνδρομο 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
  Εξαιρούνται: νόσος του Reiter (M02.3) 
   ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως σεξουαλικώς (A50-A64) 
   ουρηθροτριγωνίτιδα (N30.3) 
N34.0 Ουρηθρικό απόστημα 
  Απόστημα (των): 
   αδένων Cowper 
   αδένων Littré 
   περιουρηθρικό 
   ουρηθρικού (αδένα) 
  Εξαιρούνται: 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: 
   ΜΚΑ 
   μετεμμηνοπαυσιακή  
N34.3 Ουρηθρικό σύνδρομο, μη καθορισμένο 
  
N35 Στένωση της ουρήθρας 
  Εξαιρούνται: μετεγχειριτική στένωση της ουρήθρας  (N99.1) 
N35.0 Μετατραυματική στένωση της ουρήθρας 
  Στένωση της ουρήθρας ως όψιμο αποτέλεσμα: 
   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 

Ουρηθρικό στόμιο «δίκην κεφαλής καρφίδος», ΜΚΑ 
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N36 Άλλες διαταραχές της ουρήθρας 
N36.0 Ουρηθρικό συρίγγιο 
  Ιατρογενής ψευδής δίοδος ουρήθρας κατά τον καθετηριασμό 
  Συρίγγιο: 
   ουρηθροπερινεϊκό  
   ουρηθροορθικό  
   του ουροποιητικού ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: 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 σε άνδρες 
  Εξαιρούνται: ουρηθροκήλη σε γυναίκες (N81.0) 
N36.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ουρήθρας 
N36.9 Διαταραχή της ουρήθρας, μη καθορισμένη 
  
N37* Διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N37.0* Ουρηθρίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Καντιντιασική ουρηθρίτιδα (B37.4+ ) 
N37.8* Άλλες διαταραχές της ουρήθρας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  
N39 Άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: αιματουρία: 
    ΜΚΑ (R31) 
    υποτροπιάζουσα και εμμένουσα (N02.- ) 
    με συγκεκριμένη μορφολογική βλάβη (N02.- ) 
   πρωτεϊνουρία ΜΚΑ (R80) 
N39.0 Λοίμωξη του ουροποιητικού, μη καθορισμένης εντόπισης 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
N39.1 Εμμένουσα πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O11-O15) 
   με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.- ) 
N39.2 Ορθοστατική πρωτεϊνουρία, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με καθορισμένη μορφολογική βλάβη (N06.- ) 
N39.3 Ακράτεια ούρων από προσπάθεια 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Ν32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την 

υπερδραστήρια κύστη ή την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυός. 
N39.4 Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων 
  Ακράτεια από υπερχείλιση 
  Αντανακλαστική ακράτεια 
  Ακράτεια από έπειξη 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Ν32.8), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε την 

υπερδραστήρια κύστη ή την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυός. 
  Εξαιρούνται: ενούρηση ΜΚΑ (R32) 
   ακράτεια ούρων:  
    ΜΚΑ (R32) 
    μη οργανικής αιτιολογίας (F98.0) 
N39.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος 
N39.9 Διαταραχή του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη 
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Νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
(N40-N51) 
 
N40 Υπερπλασία του προστάτη 
  Αδενοϊνωματώδης υπερτροφία  } 
  Αδένωμα (καλόηθες)  } 
  Διόγκωση (καλοήθης)  } 
  Ιναδένωμα  } του προστάτη 
  Ίνωμα  } 
  Υπερτροφία  (καλοήθης) } 
  Μύωμα  } 
  Μέσος λοβός (του προστάτη)  
  Προστατική απόφραξη ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: καλοήθη νεοπλάσματα, εκτός από το αδένωμα, το ίνωμα και το μύωμα του 

προστάτη (D29.1) 
  
N41 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
N41.0 Οξεία προστατίτιδα 
N41.1 Χρόνια προστατίτιδα 
N41.2 Απόστημα του προστάτη 
N41.3 Προστατοκυστίτιδα 
N41.8 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη 
N41.9 Φλεγμονώδη νοσήματα του προστάτη, μη καθορισμένα 
  Προστατίτιδα ΜΚΑ 
  
N42 Άλλες διαταραχές του προστάτη 
N42.0 Λιθίαση του προστάτη 
  Προστατικός λίθος 
N42.1 Συμφόρηση και αιμορραγία του προστάτη 
N42.2 Ατροφία του προστάτη 
N42.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του προστάτη 
N42.9 Διαταραχή του προστάτη, μη καθορισμένη 
  
N43 Υδροκήλη και σπερματοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: υδροκήλη του σπερματικού τόνου, του όρχεος ή του ελυτροειδούς 

χιτώνα του όρχεος 
  Εξαιρούνται: συγγενής υδροκήλη (P83.5) 
N43.0 Εγκυστωμένη υδροκήλη 
N43.1 Επιμολυσμένη υδροκήλη 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
N43.2 Άλλες μορφές υδροκήλης 
N43.3 Υδροκήλη, μη καθορισμένη 
N43.4 Σπερματοκήλη  
  
N44 Συστροφή όρχεος 
  Συστροφή: 
   επιδιδυμίδας 
   σπερματικού τόνου 
   όρχεος 
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N45 Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα, 
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 
  Αζωοσπερμία ΜΚΑ 
  Ολιγοσπερμία ΜΚΑ 
  
N47 Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση    
  Συμφύσεις της πόσθης 
  Σφικτή ακροποσθία 
  
N48 Άλλες διαταραχές του πέους 
N48.0 Λευκοπλακία του πέους 
  Ξηρά αποφρακτική βαλανίτιδα 
  Κραύρωση του πέους 
  Εξαιρούνται: καρκίνωμα in situ του πέους (D07.4) 
N48.1 Βαλανοποσθίτιδα 

Βαλανίτιδα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
N48.2 Άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές του πέους 
  Απόστημα  } 
  Δοθιήνας  } 
  Ψευδάνθρακας  } σηραγγώδους σώματος και πέους 
  Κυτταρίτιδα  } 
  Σηραγγίτιδα (του πέους) 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον λοιμογόνο παράγοντα. 
N48.3 Πριαπισμός 

Παρατεταμένη στύση 
Επώδυνη στύση 

N48.4 Στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε το αίτιο. 
  Εξαιρούνται: ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία (F52.2) 
N48.5 Έλκος του πέους 
N48.6 Σκλήρυνση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους 

Νόσος του Peyronie 
Πλαστική σκλήρυνση του πέους 

N48.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του πέους 
  Ατροφία  } 
  Υπερτροφία  } σηραγγώδους σώματος και πέους 
  Θρόμβωση  } 
N48.9 Διαταραχή του πέους, μη καθορισμένη 
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N49 Φλεγμονώδεις διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, που δεν ταξινομούνται 
αλλού  

  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 
τον λοιμογόνο παράγοντα. 

  Εξαιρούνται: φλεγμονή του πέους (N48.1-N48.2) 
  ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα (N45.- ) 

N49.0 Φλεγμονώδεις διαταραχές της σπερματοδόχου κύστης 
  Φλεγμονή της σπερματοδόχου κύστης ΜΚΑ 
N49.1 Φλεγμονώδεις διαταραχές του σπερματικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα και του 

σπερματικού πόρου 
  Φλεγμονή σπερματικού πόρου 
N49.2 Φλεγμονώδεις διαταραχές του όσχεου 
N49.8 Φλεγμονώδεις διαταραχές άλλων καθορισμένων ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Φλεγμονή πολλαπλών εντοπίσεων στα ανδρικά γεννητικά όργανα 
N49.9 Φλεγμονώδης διαταραχή μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου 
  Απόστημα  }  
  Δοθιήνας  } 
  Ψευδάνθρακας  } μη καθορισμένου ανδρικού γεννητικού οργάνου 
  Κυτταρίτιδα  } 
  
N50  Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων  
  Εξαιρούνται: συστροφή του όρχεος (N44) 
N50.0 Ατροφία του όρχεος 
N50.1 Αγγειακές διαταραχές ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Αιματοκήλη ΜΚΑ  } 
  Αιμορραγία  } ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Θρόμβωση  } 
N50.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Ατροφία   } οσχέου, σπερματοδόχων κύστεων, σπερματικού τόνου,  
  Υπερτροφία   } όρχεος [εκτός ατροφίας],  
  Οίδημα   } ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος,  
  Έλκος    } και των απαγωγών αγγείων 
  Χυλοκήλη, ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (μη φιλαριακή) ΜΚΑ 
  Συρίγγια μεταξύ ουρήθρας και όσχεου 
  Στένωση του: 
   σπερματικού τόνου 
   ελυτροειδούς χιτώνα  
   σπερματικού πόρου 
N50.9 Διαταραχή των ανδρικών γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη 
  
N51* Διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
N51.0* Διαταραχές του προστάτη σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Προστατίτιδα: 
   γονοκοκκική (A54.2+ ) 
   τριχομοναδική (A59.0+ ) 
   φυματιώδης (A18.1+ ) 
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N51.1* Διαταραχές του όρχεος και της επιδιδυμίδας σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Χλαμυδιακή: 
   επιδιδυμίτιδα (A56.1+ ) 
   ορχίτιδα (A56.1+ ) 
  Γονοκοκκική: 
   επιδιδυμίτιδα (A54.2+ ) 
   ορχίτιδα (A54.2+ ) 
  Ορχίτιδα από ιό παρωτίτιδας (B26.0+ ) 
  Φυματίωση της:  
   επιδιδυμίδας (A18.1+ ) 
   όρχεος (A18.1+ ) 
N51.2* Βαλανίτιδα σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 
  Βαλανίτιδα: 
   αμοιβαδική (A06.8+ ) 
   καντινιασική (B37.4+ ) 
N51.8* Άλλες διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων σε νοσήματα που ταξινομούνται 

αλλού 
  Φιλαριακή χυλοκήλη , ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεος (B74.-+ ) 
  Ερπητική [ιός του απλού έρπητα] λοίμωξη ανδρικής γεννητικής οδού (A60.0+ ) 
  Φυματίωση της σπερματοδόχου κύστης (A18.1+ ) 
   
 
Νοσήματα του μαστού  
(N60-N64) 
 
Εξαιρούνται: διαταραχές του μαστού που σχετίζονται με την κύηση και τον τοκετό (O91-O92) 
 
N60    Καλοήθης δυσπλασία του μαστού 
  Περιλαμβάνονται:  ινοκυστική μαστοπάθεια 
N60.0   Μονήρης κύστη του μαστού 

Κύστη του μαστού 
N60.1   Διάχυτη κυστική μαστοπάθεια 

Κυστικός μαστός 
  Εξαιρούνται:  περίπτωση με επιθηλιακή υπερπλασία (N60.3) 
N60.2   Ινοαδενωμάτωση του μαστού 
  Εξαιρούνται:  ινοαδένωμα του μαστού (D24) 
N60.3   Ινώδης σκλήρυνση του μαστού 

Κυστική μαστοπάθεια με επιθηλιακή υπερπλασία 
N60.4   Διάταση των εκφορητικών πόρων του μαστού 
N60.8   Άλλες καλοήθεις δυσπλασίες του μαστού 
N60.9   Καλοήθης δυσπλασία του μαστού, μη καθορισμένη 
  
N61    Φλεγμονώδεις παθήσεις του μαστού 

Απόστημα (οξύ) (χρόνιο) (μη σχετιζόμενο με τη λοχεία): 
   θηλαίας άλω 
   μαστού 

Ψευδάνθρακας του μαστού 
Μαστίτιδα (οξεία) (υποξεία) (μη σχετιζόμενη με τη λοχεία) 

   ΜΚΑ  
   λοιμώδης 
  Εξαιρούνται: νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα (P39.0) 
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N62    Υπερτροφία του μαστού 
Γυναικομαστία 
Υπερτροφία του μαστού  

   ΜΚΑ 
   μαζική κατά την ήβη 
  
N63    Όζος του μαστού, μη καθορισμένος 

Οζίδια του μαστού ΜΚΑ 
  
N64    Άλλες διαταραχές του μαστού 
N64.0   Pαγάδες και συρίγγια της θηλής 
N64.1   Λιπώδης νέκρωση του μαστού 

Λιπώδης νέκρωση (τμηματική) του  μαστού 
N64.2   Ατροφία του μαστού 
N64.3   Γαλακτόρροια μη σχετιζόμενη με τοκετό   
N64.4   Μαστοδυνία 
N64.5   Άλλα σημεία και συμπτώματα από τον μαστό 

Σκληρία του μαστού 
Έκκριμα από τη θηλή 
Εισολκή της θηλής 

N64.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του μαστού 
Γαλακτοκήλη 
Ατελής παλινδρόμηση του μαστού (μετά τη γαλουχία) 

N64.9   Διαταραχή του μαστού, μη καθορισμένη 
  
 
 
 
Φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου  
(N70-N77) 
 
Εξαιρούνται: εκείνα που επιπλέκουν: 
   την έκτρωση, 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 
  Περιλαμβάνονται: απόστημα: 
    σάλπιγγας  
    ωοθήκης  
    σαλπιγγοωοθηκικό  
   πυοσάλπιγγα 
   σαλπιγγοωοθηκίτιδα 
  σαλπιγγοωοθηκική φλεγμονώδης νόσος 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
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 
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N71    Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, εκτός του τραχήλου 
  Περιλαμβάνονται: ενδο(μυο)μητρίτιδα 
   μητρίτιδα 
   μυομητρίτιδα 
   πυομήτρα 
   απόστημα της μήτρας 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
N71.0   Οξεία φλεγμονώδης νόσος της μήτρας 
N71.1   Χρόνια φλεγμονώδης νόσος της μήτρας 
N71.9   Φλεγμονώδης νόσος της μήτρας, μη καθορισμένη 
  
N72 Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας 
  Τραχηλίτιδα  } 
  Φλεγμονή του ενδοτραχήλου } με ή χωρίς διάβρωση ή εκτρόπιο 
  Φλεγμονή του εξωτραχήλου  } 
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
  Εξαιρούνται:  διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου χωρίς τραχηλίτιδα (N86) 
  
N73    Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου 
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
N73.0   Οξεία παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 
  Απόστημα του πλατέος συνδέσμου  }  
  Απόστημα του παραμητρίου   } καθορισμένο(η) ως οξύ(εία)  
  Κυτταρίτιδα της γυναικείας πυέλου  } 
N73.1   Χρόνια παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 
  Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 καθορισμένη ως χρόνια 
N73.2   Μη καθορισμένη παραμητρίτιδα και κυτταρίτιδα της πυέλου 
  Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου N73.0 μη καθορισμένη εάν είναι 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 
  Εξαιρούνται:  συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου μετά από ιατρικές επεμβάσεις (N99.4) 
N73.8   Άλλες καθορισμένες φλεγμονώδεις παθήσεις 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*   Φλεγμονώδεις διαταραχές 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 διαταραχές των οργάνων της γυναικείας πυέλου σε νοσήματα που 

ταξινομούνται αλλού 
  
N75    Νοσήματα του Βαρθολινείου αδένα 
N75.0   Κύστη του Βαρθολινείου αδένα 
N75.1   Απόστημα του Βαρθολινείου αδένα 
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N75.8   Άλλα νοσήματα του Βαρθολινείου αδένα 
Βαρθολινίτιδα 

N75.9   Νόσημα του Βαρθολινείου αδένα, μη καθορισμένο  
  
N76    Άλλες φλεγμονές του κόλπου και του αιδοίου  
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε 

τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
  Εξαιρούνται:  ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2) 
N76.0   Οξεία κολπίτιδα 
  Κολπίτιδα ΜΚΑ 
  Αιδοιοκολπίτιδα: 
   ΜΚΑ  
   οξεία 
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 

Δοθιήνας του αιδοίου 
N76.5   Εξέλκωση του κόλπου 
N76.6   Εξέλκωση του αιδοίου 
N76.8   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 [ιός 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 : 
   καντινίαση (B37.3+) 
   ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] (A60.0+) 
   οξυουρίαση (B80+) 
N77.8* Αιδοιοκολπική εξέλκωση και φλεγμονή σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται αλλού 

Εξέλκωση του αιδοίου στη νόσο του Behçet (M35.2+) 
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Μη φλεγμονώδη νοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων  
(N80-N98) 
  
 
N80    Ενδομητρίωση 
N80.0   Ενδομητρίωση της μήτρας 

Αδενομύωση 
N80.1   Ενδομητρίωση της ωοθήκης 
N80.2   Ενδομητρίωση της σάλπιγγας 
N80.3   Ενδομητρίωση του πυελικού περιτοναίου 
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 
  Εξαιρούνται: πρόπτωση των γεννητικών οργάνων ως επιπλοκή της κύησης ή του τοκετού 

(O34.5) 
   πρόπτωση και κήλη της ωοθήκης και της σάλπιγγας (N83.4) 
   πρόπτωση του θόλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία (N99.3) 
N81.0   Ουρηθροκήλη των γυναικών 
  Εξαιρούνται:  ουρηθροκήλη με: 
    κυστεοκήλη (N81.1) 
    πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4) 
N81.1   Κυστεοκήλη 

Κυστεοκήλη με ουρηθροκήλη 
Πρόπτωση του (πρόσθιου) κολπικού τοιχώματος ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  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: 
   πρώτου βαθμού 
   δεύτερου βαθμού 
N81.3   Ολική πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας 
  Πρόπτωση μήτρας ΜΚΑ 
  Πρόπτωση μήτρας τρίτου βαθμού 
N81.4   Πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας, μη καθορισμένη  
  Πρόπτωση της μήτρας ΜΚΑ 
N81.5   Κολπική εντεροκήλη 

Εξαιρούνται:  εντεροκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4) 
N81.6   Ορθοκήλη 
  Πρόπτωση του οπίσθιου κολπικού τοιχώματος 
  Εξαιρούνται: πρόπτωση του ορθού (K62.3) 
   ορθοκήλη με πρόπτωση της μήτρας (N81.2-N81.4) 
N81.8   Άλλη πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
  Ανεπαρκές περίνεο  
  Παλαιά ρήξη των μυών του πυελικού εδάφους 
N81.9   Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μη καθορισμένη 
  
N82    Συρίγγια των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται:  κυστεοεντερικά συρίγγια (N32.1) 
N82.0   Κυστεοκολπικό συρίγγιο 
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N82.1   Άλλα συρίγγια μεταξύ οργάνων του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος  
  Συρίγγιο: 
   κυστεοτραχηλικό 
   ουρητηροκολπικό 
   ουρηθροκολπικό 
   ουρητηρομητριαίο 
   μητροκολπικό 
N82.2   Συρίγγιο του κόλπου προς το λεπτό έντερο 
N82.3   Συρίγγιο του κόλπου προς το παχύ έντερο 

Ορθοκολπικό συρίγγιο 
N82.4   Άλλα συρίγγια μεταξύ γυναικείων γεννητικών οργάνων και εντέρου 

Εντερομητριαίο 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 φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου 
  Εξαιρούνται:  υδροσάλπιγγα (N70.1) 
N83.0   Θυλακιώδης κύστη της ωοθήκης 

Κύστη του γραφιανού θυλακίου 
Αιμορραγική ωοθηλακική κύστη 

N83.1   Κύστη του ωχρού σωματίου 
Αιμορραγική κύστη του ωχρού σωματίου 

N83.2   Άλλες και μη καθορισμένες κύστεις των ωοθηκών 
  Κύστη κατακράτησης  } 
  Απλή κύστη  } της ωοθήκης 
  Εξαιρούνται: 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 
   υδατοειδούς κύστης του Morgagni 
N83.6   Αιμοσάλπιγγα 
  Εξαιρούνται:  αιμοσάλπιγγα με: 
    αιματόκολπο (N89.7) 
    αιματόμητρα (N85.7) 
N83.7   Αιμάτωμα του πλατέος συνδέσμου 
N83.8   Άλλες μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος 

συνδέσμου 
  Σύνδρομο ρήξης του πλατέος συνδέσμου [Allen-Masters] 
N83.9   Μη φλεγμονώδης πάθηση της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του πλατέος συνδέσμου, μη 

καθορισμένη 
  
N84   Πολύποδας των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται:  αδενωματώδης πολύποδας (D28.-) 
   πολύποδας του πλακούντα (O90.8) 
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N84.0   Πολύποδας του σώματος της μήτρας 
  Πολύποδας:  
   ενδομητρίου 
   μήτρας ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: 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 Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας, εκτός του τραχήλου 
  Εξαιρούνται:  ενδομητρίωση (N80.-) 
   φλεγμονώδη νοσήματα της μήτρας (N71.-) 
   μη φλεγμονώδεις διαταραχές 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: 
   ΜΚΑ  

 κυστική 
   αδενοκυστική 
   πολυποειδής 
N85.1   Αδενωματώδης υπερπλασία του ενδομητρίου 

Υπερπλασία του ενδομητρίου, άτυπη (αδενωματώδης) 
N85.2   Υπερτροφία της μήτρας 

Διόγκωση της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  υπερτροφία της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8) 
N85.3   Ατελής υποστροφή της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  ατελής υποστροφή της μήτρας κατά τη διάρκεια της λοχείας (O90.8) 
N85.4   Ανώμαλες θέσεις της μήτρας 
  Πρόσθια κλίση  } 
  Οπίσθια κάμψη  } της μήτρας 
  Οπίσθια κλίση  } 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O34.5, O65.5) 
N85.5   Αναστροφή της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.2) 
   αναστροφή της μήτρας μετά τον τοκετό (O71.2) 
N85.6   Ενδομήτριες συμφύσεις 
N85.7   Αιματόμητρα 

Αιμοσάλπιγγα με αιματόμητρα 
  Εξαιρούνται:  αιματόμητρα με αιματόκολπο (N89.7) 
N85.8   Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές της μήτρας 

Ατροφία της μήτρας, επίκτητη 
Ίνωση της μήτρας ΜΚΑ 

N85.9   Μη φλεγμονώδης διαταραχή της μήτρας, μη καθορισμένη 
Διαταραχή της μήτρας ΜΚΑ 
 

N86 Διάβρωση και εκτρόπιο του τραχήλου της μήτρας 
Τροφικό έλκος  } 
Αναστροφή  } του τραχήλου της μήτρας 

  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις με τραχηλίτιδα (N72) 
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N87    Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας (D06.-) 
N87.0   Ήπια τραχηλική δυσπλασία 
  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο Ι 
N87.1   Μέτρια τραχηλική δυσπλασία 
  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN], στάδιο ΙΙ 
N87.2   Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Σοβαρή τραχηλική δυσπλασία ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου [CIN] σταδίου ΙΙΙ, με ή χωρίς 

αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D06.-) 
N87.9   Δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη 
  
N88    Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  φλεγμονώδης νόσος 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 
Εξαιρούνται:  πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3) 

N88.2   Στένωση του τραχήλου της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που επιπλέκουν τον τοκετό (O65.5) 
N88.3   Ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας 
  Διερεύνηση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων (ύποπτης) ανεπάρκειας του τραχήλου της 

μήτρας σε μη κυοφορούσα γυναίκα    
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που προσβάλλουν το έμβρυο ή το νεογνό (P01.0) 
   περιπτώσεις που επιπλέκουν την κύηση (O34.3) 
N88.4   Υπερτροφική επιμήκυνση του τραχήλου της μήτρας 
N88.8   Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του τραχήλου της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O71.3) 
N88.9   Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου της μήτρας, μη καθορισμένη 
  
N89    Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του κόλπου (D07.2) 
   φλεγμονή του κόλπου (N76.-) 
   ατροφική γεροντική κολπίτιδα (N95.2) 
   τριχομοναδική λευκόρροια (A59.0) 
N89.0   Ήπια δυσπλασία του κόλπου 
  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο Ι 
N89.1   Μέτρια δυσπλασία του κόλπου 
  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], στάδιο ΙΙ 
N89.2   Σοβαρή δυσπλασία του κόλπου, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Σοβαρή κολπική δυσπλασία ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του κόλπου [VAIN], σταδίου ΙΙΙ, με ή χωρίς 

αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.2) 
N89.3   Δυσπλασία του κόλπου, μη καθορισμένη 
N89.4   Λευκοπλακία του κόλπου 
N89.5   Στένωση και ατρησία του κόλπου 
  Κολπικές(ή): 
   συμφύσεις  
   στένωση  
  Εξαιρούνται:  μετεγχειρητικές συμφύσεις του κόλπου (N99.2) 
N89.6   Σκληρός παρθενικός υμένας 

Άκαμπτος παρθενικός υμένας 
Στενό στόμιο εισόδου 

  Εξαιρούνται:  άτρητος υμένας (Q52.3) 
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N89.7   Αιματόκολπος 
Αιματόκολπος με αιματόμητρα ή αιμοσάλπιγγα 

N89.8   Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του κόλπου 
Λευκόρροια ΜΚΑ 
Παλαιά ρήξη του κόλπου 
Κολπικά έλκη από πεσσούς 

  Εξαιρούνται:  πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.4, O71.7 - O71.8) 
   παλαιά ρήξη μυών του πυελικού εδάφους (N81.8) 
N89.9   Μη φλεγμονώδης διαταραχή του τραχήλου, μη καθορισμένη 
  
N90   Άλλες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα του αιδοίου (D07.1) 
   πρόσφατος μαιευτικός τραυματισμός (O70.-, O71.7-O71.8) 
   φλεγμονή του αιδοίου (N76.-) 
N90.0   Ήπια δυσπλασία του αιδοίου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο Ι 
N90.1   Μέτρια δυσπλασία του αιδοίου 

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], στάδιο ΙΙ 
N90.2   Σοβαρή δυσπλασία του αιδοίου, που δεν ταξινομείται αλλού 

Σοβαρη δυσπλασια του αιδοίου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου [VIN], σταδίου ΙΙΙ, με ή χωρίς 

αναφορά σοβαρής δυσπλασίας (D07.1) 
N90.3   Δυσπλασία του αιδοίου, μη καθορισμένη 
N90.4   Λευκοπλακία του αιδοίου 
  Δυστροφία  } 
  Κραύρωση  } 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   Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις διαταραχές του αιδοίου και του περινέου 

Συμφύσεις του αιδοίου 
Υπερτροφία της κλειτορίδας 

N90.9   Μη φλεγμονώδης διαταραχή του αιδοίου και του περινέου, μη καθορισμένη 
  
N91    Αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια και αραιομηνόρροια 
  Εξαιρούνται:  δυσλειτουργία των ωοθηκών (E28.-) 
N91.0   Πρωτοπαθής αμηνόρροια 
  Απουσία εμφάνισης της εμμηνορρυσίας στην εφηβεία 
N91.1   Δευτεροπαθής 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   Δευτεροπαθής 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 
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N92    Υπερμηνόρροια, πολυμηνόρροια και ανώμαλη εμμηνορρυσία 
  Εξαιρούνται:  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 
Ανώμαλη αιμορραγία στη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου 
Ανώμαλα, μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ της εμφάνισης της εμμηνορρυσίας 
Μηνομητρορραγία 
Μητρορραγία 

N92.2   Υπερβολική εμμηνορρυσία κατά την εφηβεία 
Υπερβολική αιμορραγία συσχετιζόμενη με την έναρξη της εμμηνορρυσίας 
Μηνορραγία της ήβης 
Αιμορραγία της ήβης 

N92.3   Αιμορραγία της ωορρηξίας 
Κανονική αιμορραγία στη διάρκεια 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 
N92.6   Ανώμαλη εμμηνορρυσία, μη καθορισμένη  
  Ανώμαλη: 
   αιμοραγία ΜΚΑ 
   έμμηνος ρύση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ανώμαλη εμμηνορρυσία με: 
    παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ των κύκλων ή μικρή ποσότητα 

αίματος (N91.3-N91.5) 
    βράχυνση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των κύκλων ή υπερβολική 

αιμορραγία (N92.1) 
  
N93 Άλλη παθολογική αιμορραγία από τη μήτρα και τον κόλπο  
  Εξαιρούνται:  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 

Δυσλειτουργική 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   Δυσπαρευνία 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής δυσπαρευνία (F52.6) 
N94.2   Κολεόσπασμος 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής κολεόσπασμος (F52.5) 
N94.3   Σύνδρομο προεμμηνορρυσιακής τάσης 
N94.4   Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια 
N94.5   Δευτεροπαθής δυσμηνόρροια 
N94.6   Δυσμηνόρροια, μη καθορισμένη 
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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    Εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές 
  Εξαιρούνται:  υπερβολική αιμορραγία της προεμμηνοπαυσιακής περιόδου (N92.4) 
   μετεμμηνοπαυσιακή: 
    οστεοπόρωση (M81.0) 
       με παθολογικό κάταγμα (M80.0) 
    ουρηθρίτιδα (M34.2) 
   πρόωρη εμμηνόπαυση ΜΚΑ (E28.3) 
N95.0   Μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία 
  Εξαιρούνται:  εκείνη που σχετίζεται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3) 
N95.1   Εμμηνοπαυσιακές και κλιμακτηριακές καταστάσεις στη γυναίκα 
  Συμπτώματα, όπως εξάψεις, αϋπνία, κεφαλαλγίες, έλλειψη συγκέντρωσης, που σχετίζονται 

με την εμμηνόπαυση 
  Εξαιρούνται:  συμπτώματα που σχετίζονται με την τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3) 
N95.2   Μετεμμηνοπαυσιακή ατροφική κολπίτιδα 

Ατροφική γεροντική κολπίτιδα 
  Εξαιρούνται:  αυτή που σχετίζεται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3) 
N95.3   Καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση  

Σύνδρομο μετά από τεχνητή εμμηνόπαυση 
N95.8   Άλλες καθορισμένες εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές 
N95.9   Εμμηνοπαυσιακή και περιεμμηνοπαυσιακή διαταραχή, μη καθορισμένη 
  
N96    Καθ’ έξιν εκτρώσεις 

Διερεύνηση και φροντίδα σε μια μη κυοφορούσα γυναίκα  
Σχετική υπογονιμότητα 

  Εξαιρούνται:  κυοφορούσα γυναίκα (O26.2) 
   με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06) 
  
N97    Γυναικεία υπογονιμότητα 
  Περιλαμβάνονται:  αποτυχία επίτευξης κύησης 
   στειρότητα, γυναικεία ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  σχετική υπογονιμότητα (N96) 
N97.0   Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανωορρηξία 
N97.1   Γυναικεία υπογονιμότητα σαλπιγγικής προέλευσης 
  Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της σάλπιγγας 
  Σαλπιγγική: 
   απόφραξη 
   αποκλεισμός 
   στένωση 
N97.2   Γυναικεία υπογονιμότητα μητριαίας προέλευσης 
  Υπογονιμότητα που σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας 
  Αδυναμία εμφύτευσης του γονιμοποιημένου ωαρίου 
N97.3   Γυναικεία υπογονιμότητα τραχηλικής προέλευσης  
N97.4   Γυναικεία υπογονιμότητα που σχετίζεται με ανδρικούς παράγοντες 
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 
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N98.1   Υπερδιέγερση των ωοθηκών 
  Υπερδιέγερση των ωοθηκών: 
   ΜΚΑ  
   σχετιζόμενη με πρόκληση ωορρηξίας 
N98.2   Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής του γονιμοποιημένου ωαρίου μετά από in 

vitro γονιμοποίηση 
N98.3   Επιπλοκές κατά την προσπάθεια εισαγωγής εμβρύου κατά την εμβρυομεταφορά 
N98.8   Άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με την τεχνητή γονιμοποίηση 
  Επιπλοκές της τεχνητής σπερματέγχυσης: 
   με σπέρμα δότη 
   με σπέρμα του συζύγου 
N98.9   Επιπλοκή που σχετίζεται με την τεχνητή γονιμοποίηση, μη καθορισμένη  
   
 
 
Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος  
(N99) 
  
N99    Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται:  κυστίτιδα από ακτινοβολία (N30.4) 
   οστεοπόρωση μετά από αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των ωοθηκών (M81.1) 
    με παθολογικό κάταγμα (M80.1) 
   καταστάσεις που σχετίζονται με τεχνητή εμμηνόπαυση (N95.3) 
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 θόλου του κόλπου μετά από υστερεκτομία 
N99.4   Μετεπεμβατικές συμφύσεις του πυελικού περιτοναίου  
N99.5   Δυσλειτουργία εξωτερικευμένης στομίας του ουροποιητικού συστήματος 
N99.8   Άλλες μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος 

Σύνδρομο υπολειμματικής ωοθήκης  
N99.9   Μετεπεμβατική διαταραχή του ουρογεννητικού συστήματος, μη καθορισμένη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV 
 

Κύηση, τοκετός και λοχεία  
(O00-O99) 
 
         

 Εξαιρούνται: νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-B24) 
   τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες 

(S00-T98) 
   ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς συνδεόμενες με τη λοχεία 

(F53.-) 
   τέτανος μαιευτικός (A34) 
   νέκρωση τη ςυπόφυσης μετά τον τοκετό (E23.0) 
   οστεομαλακία της λοχείας (M83.0) 
   επίβλεψη: 
    κύησης υψηλού κινδύνου (Z35.-) 
    φυσιολογικής κύησης (Z34.-) 
 
         
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
O00-O08 Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση   
O10-O16 Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
O20-O29 Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση 
O30-O48 Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά  

προβλήματα τοκετού      
O60-O75 Επιπλοκές του τοκετού 
O80-O84 Τοκετός      
O85-O92 Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία 
O94-O99 Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού   
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Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση  
(O00-O08) 
 
 
 Εξαιρούνται: συνέχιση πολύδυμης κύησης μετά από την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων εμβρύων 

(O31.1) 
  
 
O00   Έκτοπη κύηση 
  Περιλαμβάνονται:   ρήξη έκτοπης κύησης 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή. 
O00.0   Κοιλιακή κύηση 
  Εξαιρούνται:  τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση (O83.3) 
   φροντίδα της εγκύου σε περίπτωση βιώσιμου εμβρύου από κοιλιακή κύηση 

(O36.7) 
O00.1   Ωαγωγική κύηση 

Σαλπιγγική κύηση 
Ρήξη της σάλπιγγας που οφείλεται σε κύηση 
Ωαγωγική έκτρωση 

O00.2   Ωοθηκική κύηση 
O00.8   Άλλη έκτοπη κύηση 

Κύηση: 
• ενδοτραχηλική  
• εντοπισμένη στο κέρας της σάλπιγγας  
• ενδοσυνδεσμική  
• τοιχωματική  

O00.9   Έκτοπη κύηση, μη καθορισμένη 
  
O01    Υδατιδώδης μύλη κύηση 
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή. 
  Εξαιρούνται: κακοήθης υδατιδώδης μύλη (χοριοεπιθηλίωμα) (D39.2) 
O01.0   Κλασσική υδατιδώδης (ή βοτρυοειδής) μύλη κύηση 

Πλήρης υδατιδώδης μύλη κύηση 
O01.1   Ατελής και μερική υδατιδώδης μύλη κύηση 
O01.9   Υδατιδώδης μύλη κύηση, μη καθορισμένη 

Τροφοβλαστική νόσος ΜΚΑ 
Βοτρυοειδής μύλη ΜΚΑ 

  
O02    Άλλα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης 
 Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό από την κατηγορία O08.-, εάν είναι επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε οποιαδήποτε σχετιζόμενη επιπλοκή. 
  Εξαιρούνται: παπυρώδες έμβρυο (O31.0) 
O02.0   Κενός εμβρυϊκός σάκος και μη υδατιδώδης μύλη κύηση 

Μύλη κύηση: 
• σαρκωματώδης 
• κρεατώδης  
• ενδομήτρια ΜΚΑ 
Παθολογικό ωάριο 
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O02.1   Παλίνδρομη κύηση 
Πρώιμος εμβρυϊκός θάνατος με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου 

  Εξαιρούνται: παλίνδρομη κύηση με: 
   • κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0) 
   • μύλη: 
      • υδατιδώδη (O01.-) 
      • μη υδατιδώδη (O02.0) 
O02.8   Άλλα καθορισμένα παθολογικά προϊόντα της σύλληψης  
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις με: 
   • κενό εμβρυϊκό σάκο (O02.0) 
   • μύλη: 
      • υδατιδώδη (O01.-) 
      • μη υδατιδώδη (O02.0) 
O02.9   Παθολογικό προϊόν της σύλληψης, μη καθορισμένο 
 
 
 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες O03-
O06: 
 
Σημείωση:  Η ατελής έκτρωση περιλαμβάνει την κατακράτηση των υπολειμμάτων της έκτρωσης 
 
.0 Ατελής, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και της πυέλου 
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0 
 
.1 Ατελής, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία 
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1 
 
.2  Ατελής, επιπλεγμένη από εμβολή 
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2 
 
.3 Ατελής, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές 
  Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9 
 
.4 Ατελής, χωρίς επιπλοκή 
 
.5 Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και 

της πυέλου 
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0 
 
.6 Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική 

αιμορραγία 
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1 
 
.7 Πλήρης ή μη καθορισμένη, επιπλεγμένη από εμβολή  
  Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2 
 
.8 Πλήρης ή μη καθορισμένη, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές 
  Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O0.9 
 
.9 Πλήρης ή μη καθορισμένη, χωρίς επιπλοκή 
  
 
 



ΚΥΗΣΗ, ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ  

 

 515

O03    Αυτόματη έκτρωση 
[Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαιρέσεις] 
Περιλαμβάνονται: αποβολή 

  
O04    Ιατρική έκτρωση (άμβλωση) 

[Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαιρέσεις] 
  Περιλαμβάνονται:  τερματισμός της κύησης: 
   • νόμιμος 
   • θεραπευτικός  
   θεραπευτική έκτρωση 
  
O05    Άλλη έκτρωση 

[Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαιρέσεις] 
  
O06    Μη καθορισμένη έκτρωση 

[Βλέπε πριν από το O03 για τις υποδιαιρέσεις] 
Περιλαμβάνονται: προκλητή έκτρωση ΜΚΑ 

  
O07    Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης 

Περιλαμβάνονται: αποτυχία της επιχειρούμενης προκλητής έκτρωσης  
  Εξαιρούνται: ατελής έκτρωση (O03-O06) 
O07.0   Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από λοίμωξη των γεννητικών οργάνων και 

της πυέλου  
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0 

O07.1 Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από καθυστερημένη ή υπερβολική 
αιμορραγία 

 Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1 
O07.2   Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, επιπλεγμένη από εμβολή 

Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2 
O07.3   Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, με άλλες και μη καθορισμένες επιπλοκές 

Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9 
O07.4   Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση, χωρίς επιπλοκή 

Αποτυχημένη ιατρική έκτρωση ΜΚΑ 
O07.5   Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από λοίμωξη 

των γεννητικών οργάνων και της πυέλου 
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.0 

O07.6   Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από 
καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία 
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.1 

O07.7   Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, επιπλεγμένη από εμβολή 
Με καταστάσεις της κατηγορίας O08.2 

O07.8   Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, με άλλες και μη 
καθορισμένες επιπλοκές 
Με καταστάσεις των κατηγοριών O08.3-O08.9 

O07.9   Άλλη και μη καθορισμένη αποτυχημένη προσπάθεια έκτρωσης, χωρίς επιπλοκή  
Ανεπιτυχής προσπάθεια έκτρωσης ΜΚΑ 

  
O08    Επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
  Σημείωση:  Αυτός ο κωδικός παρέχεται κυρίως για ταξινόμηση της νοσηρότητας. Για τη χρήση 

αυτής της κατηγορίας πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες κωδικοποίησης της 
νοσηρότητας και τις κατευθυντήριες οδηγίες στον Τόμο 2. 
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O08.0   Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από έκτρωση και 
έκτοπη και μύλη κύηση 
Ενδομητρίτιδα }  
Φλεγμονή της ωοθήκης  }  
Παραμητρίτιδα }  
Πυελική περιτονίτιδα } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις 
Σαλπιγγίτιδα }  κατηγορίες O00-O07 
Σαλπιγγοωοθηκίτιδα }  
Σήψη } 
Σηπτική καταπληξία [σηπτικό shοck] }  
Σηψαιμία  }  

  Εξαιρούνται:  σηπτική ή σηπτικοπυαιμική εμβολή (O08.2) 
   λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (O08.8) 
O08.1   Καθυστερημένη ή υπερβολική αιμορραγία μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 

Ανιδωνογοναιμία } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις  
Σύνδρομο κατανάλωσης ινωδογόνου } κατηγορίες O00-O07 
Ενδαγγειακή πήξη }  

O08.2   Εμβολή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
Εμβολή: 
• ΜΚΑ }  
• από αέρα }  
• από αμνιακό υγρό }  
• από θρόμβο αίματος }  μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις 
• πνευμονική }   κατηγορίες O00-O07 
• πυαιμική }  
• σηπτική ή σηπτικοπυαιμική }  
• από σάπωνες } 

O08.3   Καταπληξία [shock] μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
  Κυκλοφορική καταπληξία } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται  
  Καταπληξία [shock] (μετεγχειρητική) } στις κατηγορίες O00-O07 
  Εξαιρούνται: σηπτική καταπληξία [shock] (O08.0) 
O08.4   Νεφρική ανεπάρκεια μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 

Ολιγουρία }  
Νεφρική: } 
 • ανεπάρκεια (οξεία) }  
• σιγή } μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις 
• σωληναριακή νέκρωση }  κατηγορίες O00-O07 
Ουραιμία }  

O08.5   Μεταβολικές διαταραχές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
  Διαταραχή του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις 

κατηγορίες O00-O07 
O08.6   Βλάβη των πυελικών οργάνων και ιστών μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 

Ρήξη, διάτρηση, σχίσιμο ή χημική βλάβη (της)(του): 
• κύστης }  
• εντέρου }  
• πλατέος συνδέσμου }  μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται 
• τραχήλου της μήτρας  }   στις κατηγορίες O00-O07 
• περιουρηθρικού ιστού  } 
• μήτρας }  

O08.7   Άλλες φλεβικές επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 
O08.8   Άλλες επιπλοκές μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση 

Καρδιακή ανακοπή  }   μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις  
Λοίμωξη του ουροποιητικού }     κατηγορίες O00-O07 

O08.9   Επιπλοκή μετά από έκτρωση και έκτοπη και μύλη κύηση, μη καθορισμένη 
Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από καταστάσεις που ταξινομούνται στις κατηγορίες O00-O07 
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Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, τον τοκετό 
και τη λοχεία  
(O10-O16) 
  
O10    Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις με προϋπάρχουσα πρωτεϊνουρία  
  Εξαιρούνται:  οι περιπτώσεις με αυξημένη και νεοεγκαθιστάμενη πρωτεινουρία (O11) 
O10.0   Προϋπάρχουσα ιδιοπαθής υπέρταση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
  Οποιαδήποτε κατάσταση στο I10 του καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα 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 στο I11.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα 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 στο I12.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα 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 στο I13.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα 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 στο I15.- που καθορίζεται ως η αιτία για μαιευτική φροντίδα 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 υπερτασική διαταραχή με νεοεγκαθιστάμενη πρωτεϊνουρία  

Οι καταστάσεις στο O10.- που επιπλέκονται με αυξανόμενη πρωτεϊνουρία  
Νεογκαθιστάμενη προεκλαμψία 

  
O12   Οίδημα της κύησης και πρωτεϊνουρία χωρίς υπέρταση 
O12.0   Οίδημα της κύησης 
O12.1   Πρωτεινουρία της κύησης 
O12.2   Οίδημα της κύησης με πρωτεινουρία 
  
O13    Υπέρταση της κύησης χωρίς σημαντική πρωτεϊνουρία 

Υπέρταση της κύησης ΜΚΑ 
Ήπια προεκλαμψία 

  
O14    Υπέρταση της κύησης με σημαντική πρωτεϊνουρία 
  Εξαιρούνται: νεοεγκαθιστάμενη προεκλαμψία (O11) 
O14.0   Μέτρια προεκλαμψία 
O14.1   Σοβαρή προεκλαμψία 
O14.9   Προεκλαμψία, μη καθορισμένη 
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O15    Εκλαμψία 
  Περιλαμβάνονται: σπασμοί που ακολουθούν τις καταστάσεις των κατηγοριών O10-O14 και 

O16 
   εκλαμψία με προκαλούμενη από την κύηση ή προϋπάρχουσα υπέρταση 
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 εγκύου 
 
  
 
Άλλες διαταραχές της εγκύου που σχετίζονται κυρίως με την κύηση  
(O20-O29) 
 
Σημείωση:  Οι κατηγορίες O24.- και O25 περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις ακόμα κι αν 

αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή της λοχείας. 
 Εξαιρούνται:  της εγκύου: 
   φροντίδα που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά 

προβλήματα του τοκετού (O30-O48) 
   παθήσεις που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία (O98-O99) 
  
O20   Αιμορραγία στην αρχή της κύησης 

Εξαιρείται:  κύηση που καταλήγει σε έκτρωση (O00-O08) 
O20.0   Επαπειλούμενη έκτρωση  

Αιμορραγία που καθορίζεται ότι οφείλεται σε επαπειλούμενη έκτρωση 
O20.8   Άλλη αιμορραγία στην αρχή της κύησης 
O20.9   Αιμορραγία στην αρχή κύησης, μη καθορισμένη 
  
O21    Υπέρμετροι έμετοι της κύησης 
O21.0   Ήπια υπερέμεση της εγκύου 
  Υπερέμεση της εγκύου, ήπια ή μη καθορισμένη, που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας 

της κύησης 
O21.1   Υπερεμέση της εγκύου με μεταβολικές διαταραχές 

Υπερέμεση της εγκύου που ξεκινά πριν το τέλος της 22ης εβδομάδας της κύησης με 
μεταβολικές διαταραχές όπως: 
• ένδεια υδατανθράκων  
• αφυδάτωση 
• ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

O21.2   Όψιμοι έμετοι της κύησης 
Υπέρμετροι έμετοι που ξεκινούν μετά από τη συμπλήρωση 22 εβδομάδων κύησης 

O21.8   Άλλες περιπτώσεις εμέτων που επιπλέκουν την κύηση 
Έμετοι που οφείλονται σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού και επιπλέκουν την κύηση 
Χρησιμοποίηστε πρόσθετο κωδικό, εάν επιθυμείτε τον προσδιορισμό της αιτίας 

O21.9   Έμετοι της κύησης, μη καθορισμένοι 
  
O22   Φλεβικές επιπλοκές στην κύηση 
  Εξαιρούνται:  μαιευτική πνευμονική εμβολή (O88.-) 
   οι παρακάτω καταστάσεις ως επιπλοκές: 
   • της έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O07, O08.7) 
   • του τοκετού και της λοχείας (O87.-) 
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O22.0   Κιρσοί κάτω άκρου στην κύηση 
Κιρσοί ΜΚΑ στην κύηση 

O22.1   Κιρσοί του γεννητικού συστήματος στην κύηση 
Περινε:iκοί }  
Κολπικοί } κιρσοί στην κύηση 
Αιδοϊικοί }  

O22.2   Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα στην κύηση 
Θρομβοφλεβίτιδα των ποδιών στην κύηση 

O22.3   Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην κύηση 
Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, πριν τον τοκετό 

O22.4   Αιμορροΐδες στην κύηση 
O22.5   Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών στην κύηση 

Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου στην κύηση 
O22.8   Άλλες φλεβικές επιπλοκές στην κύηση 
O22.9   Φλεβική επιπλοκή στην κύηση, μη καθορισμένη 

Στην κύηση: 
• φλεβίτιδα ΜΚΑ  
• φλεβική πάθηση ΜΚΑ  
• θρόμβωση ΜΚΑ  

  
O23   Λοιμώξεις της ουρογεννητικής οδού στην κύηση 
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 
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 
Περιλαμβάνονται: σακχαρώδης διαβήτης στον τοκετό και τη λοχεία 

O24.0   Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλινοεξαρτώμενος 
O24.1   Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, μη ινσουλινοεξαρτώμενος 
O24.2   Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης, που σχετίζεται με διαταραχές της θρέψης 
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 στην κύηση 

Υποσιτισμός στον τοκετό και τη λοχεία  
  
O26    Φροντίδα της εγκύου για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση  
O26.0   Υπερβολική αύξηση του βάρους κατά την κύηση 
  Εξαιρούνται: οίδημα της κύησης (O12.0, O12.2) 
O26.1   Μικρή αύξηση του βάρους κατά την κύηση 
O26.2   Φροντίδα της εγκύου με ιστορικό καθ' έξιν εκτρώσεων 
  Εξαιρούνται:  γυναίκα με ιστορικό καθ' έξιν εκτρώσεων: 
   • με πρόσφατη έκτρωση (O03-O06) 
  • χωρίς πρόσφατη κύηση (N96) 
O26.3   Παραμονή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής κατά την κύηση 
O26.4   Έρπητας της κύησης 
O26.5   Σύνδρομο μητρικής υπότασης 

Σύνδρομο υπότασης κατά την ύπτια θέση 
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O26.6   Διαταραχές του ήπατος στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
  Εξαιρούνται: ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό (O90.4) 
O26.7   Υπεξάρθρημα της (ηβικής) σύμφυσης στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
  Εξαιρούνται:  τραυματικός διαχωρισμός της (ηβικής) σύμφυσης κατά την διάρκεια του 

τοκετού (O71.6) 
 
O26.8   Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση 

Εξάντληση και κόπωση }  
Περιφερική νευρίτιδα } που σχετίζεται με την κύηση 
Νεφρική νόσος }  

O26.9   Κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη 
  
O28   Παθολογικά ευρήματα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
  Εξαιρούνται:  διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό 

Ευρετήριο 
   φροντίδα της μητέρας που σχετίζεται με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και 

με πιθανά προβλήματα του τοκετού (O30-O48) 
O28.0   Παθολογικό αιματολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.1   Παθολογικό βιοχημικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.2   Παθολογικό κυτταρολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.3   Παθολογικό υπερηχογραφικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.4   Παθολογικό ακτινολογικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.5   Παθολογικό χρωματοσωμικό και γενετικό εύρημα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της 

εγκύου 
O28.8   Άλλα παθολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου 
O28.9   Παθολογικό εύρημα σε προγεννητικό έλεγχο της εγκύου, μη καθορισμένο 
  
O29    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 
  Περιλαμβάνονται: επιπλοκές στη μητέρας που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή 

τοπικής αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων ηρεμιστικών φαρμάκων κατά 
τη διάρκεια της κύησης 

  Εξαιρούνται:  επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια: 
   • έκτρωσης ή έκτοπης ή μύλης κύησης (O00-O08) 
   • τοκετού (O74.-) 
   • λοχείας (O89.-) 
O29.0   Αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 

Πνευμονίτιδα από εισρόφηση } που οφείλεται στην  
Εισρόφηση περιεχομένου του στομάχου ή εκκρίσεων ΜΚΑ } αναισθησία κατά τη  
Σύνδρομο του Mendelson } διάρκεια της κύησης 
Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση }  

O29.1   Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της κύησης 
Καρδιακή: 
• ανακοπή } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης 
• ανεπάρκεια }  

O29.2   Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος λόγω αναισθησίας κατά τη διάρκεια της 
κύησης 
Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης 

O29.3   Τοξική αντίδρασσ προς την τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της κύησης 
O29.4   Κεφαλαλγία προκαλούμενη από ραχιαία και επισκληρίδια αναισθησία κατά τη διάρκεια 

της κύησης 
O29.5   Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και 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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Φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την αμνιακή κοιλότητα και 
τα πιθανά προβλήματα τοκετού  
(O30-O48) 
  
O30   Πολύδυμη κύηση 
  Εξαιρούνται: επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση (O31.-) 
O30.0   Δίδυμη κύηση 
O30.1   Τρίδυμη κύηση 
O30.2   Τετράδυμη κύηση 
O30.8   Άλλη πολύδυμη κύηση 
O30.9   Πολύδυμη κύηση, μη καθορισμένη 

Πολύδυμη κύηση ΜΚΑ 
  
O31   Επιπλοκές ειδικές για την πολύδυμη κύηση 
  Εξαιρούνται:  σιαμαίοι δίδυμοι που προκαλούν δυσαναλογία (O33.7) 
   παρατεταμένος τοκετός του δεύτερου δίδυμου, τριδύμου κτλ. (O63.2) 
   ανώμαλη προβολή ενός ή περισσοτέρων εμβρύων (O32.5) 
   περιπτώσεις δυστοκίας (O64-O66) 
O31.0   Παπυροειδές έμβρυο 

Έμβρυο συμπιεσμένο  
O31.1   Συνέχιση της κύησης μετά την αποβολή ενός ή περισσοτέρων εμβρύων 
O31.2   Συνέχιση της κύησης μετά τον ενδομήτριο θάνατο ενός ή περισσοτέρων εμβρύων 
O31.8   Άλλες επιπλοκές ειδικές της πολύδυμης κύησης 
  
O32    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανώμαλη προβολή ή υποψία ανώμαλης προβολής του 

εμβρύου 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις ως η αίτια για την παρακολούθηση, νοσηλεία ή 

άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή 
πριν την έναρξη του τοκετού 

  Εξαιρούνται:  οι παρακάτω περιπτώσεις με δυστοκία (O64.-) 
O32.0   Φροντίδα της μητέρας για ασταθή προβολή του εμβρύου  
O32.1   Φροντίδα της μητέρας για ισχιακή προβολή του εμβρύου  
O32.2   Φροντίδα της μητέρας για εγκάρσια και λοξή προβολή του εμβρύου  

Προβολή: 
• λοξή 
• εγκάρσια  

O32.3   Φροντίδα της μητέρας για προσωπική, μετωπική και πωγωνική προβολή του εμβρύου  
O32.4   Φροντίδα της μητέρας για υψηλή θέση της κεφαλής του εμβρύου 

Αποτυχία της κεφαλής να κατέλθει στην είσοδο της πυέλου  
O32.5   Φροντίδα της μητέρας για πολύδυμη κύηση με ανώμαλη προβολή ενός ή περισσοτέρων 

εμβρύων 
O32.6   Φροντίδα της μητέρας για μικτή προβολή του εμβρύου  
O32.8   Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου  
O32.9   Φροντίδα της μητέρας για ανώμαλη προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη 
  
O33    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις ως η αιτία για την παρακολούθηση, νοσηλία ή 

άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή ως η αιτία για καισαρική τομή 
πριν την έναρξη του τοκετού 

  Εξαιρούνται: οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65-O66) 
O33.0   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία λόγω δυσμορφίας των οστών της πυέλου της 

Δυσμορφία των οστών της πυέλου, που προκαλούν δυσαναλογία ΜΚΑ 
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O33.1   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου 
Πύελος με ελαττωμένες όλες τις διαστάσεις ΜΚΑ που προκαλεί δυσαναλογία 

O33.2   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της 
πυέλου 
Σύσπαση της εισόδου (της πυέλου) που προκαλεί δυσαναλογία 

O33.3   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της 
πυέλου  
Στένωση της κοιλότητας (πυελικής) } που προκαλεί δυσαναλογία 
Στένωση της εξόδου (της πυέλου) } 

O33.4   Φροντίδα της μητέρας για μικτή δυσαναλογία μητρικής και εμβρυϊκής αιτιολογίας 
O33.5   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο 
  Δυσαναλογία εμβρυϊκής αιτιολογίας με φυσιολογικά σχηματισμένο έμβρυο 
  Εμβρυϊκή δυσαναλογία ΜΚΑ 
O33.6   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από υδροκέφαλο έμβρυο 
O33.7   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία από άλλες εμβρυϊκές δυσμορφίες 

Σιαμαίοι δίδυμοι }  
Εμβρυϊκός(ή)(ό):  } 
• ασκίτης }  
• ύδρωπας } που προκαλούν δυσαναλογία 
• μηνιγγομυελοκήλη }  
• τεράτωμα της ιερής χώρας }  
• όγκος  } 

O33.8   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογίας από άλλα αίτια 
O33.9   Φροντίδα της μητέρας για δυσαναλογία, μη καθορισμένη  

Κεφαλοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ 
Εμβρυοπυελική δυσαναλογία ΜΚΑ 

  
O34    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των πυελικών οργάνων 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις ως η αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή 

άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για καισαρική τομή πριν την 
έναρξη του τοκετού 

  Εξαιρούνται:  οι παρακάτω καταστάσεις με δυστοκία (O65.5)  
O34.0   Φροντίδα της μητέρας για συγγενή ανωμαλία της μήτρας 

Φροντίδα της μητέρας για: 
• διπλή μήτρα 
• δίκερη μήτρα 

O34.1   Φροντίδα της μητέρας για όγκο του σώματος της μήτρας 
Φροντίδα της μητέρας για: 
• πολύποδα του σώματος της μήτρας 
• λειομύωμα [ινομύωμα] 

  Εξαιρούνται: φροντίδα της μητέρας για όγκο του τραχήλου της μήτρας (O34.4) 
O34.2   Φροντίδα της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση 

Φροντίδα της μητέρας για ουλή από προηγούμενη καισαρική τομή 
  Εξαιρούνται:  κολπικός (φυσιολογικός) τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή 

ΜΚΑ (O75.7) 
O34.3   Φροντίδα της μητέρας για ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας 

Φροντίδα της μητέρας για: 
  • δακτυλιοειδή περίδεση του τραχήλου }  με ή χωρίς αναφορά για  
  • ραφή [περίδεση] Shirodkar }    τραχηλική ανεπάρκεια 
O34.4   Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας 

Φροντίδα της μητέρας για: 
• πολύποδα του τραχήλου της μήτρας 
• προηγούμενη χειρουργική επέμβασησς στον τράχηλο της μήτρας 
• στένωση του τραχήλου της μήτρας 
• όγκου του τραχήλου της μήτρας 
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O34.5   Φροντίδα της μητέρας για άλλες ανωμαλίες της κυοφορούσας μήτρας 
Φροντίδα της μητέρας για: 
• περίσφιξη }  
• πρόπτωση }   της κυοφορούσας μήτρας 
• οπίσθια κλίση } 

O34.6   Φροντίδα της μητέρας για διαταραχές του κόλπου 
Φροντίδα της μητέρας για: 
• προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στον κόλπο 
• διάφραγμα του κόλπου  
• στένωση του κόλπου (επίκτητη) (συγγενής ) 
• στένωμα του κόλπου 
• όγκο του κόλπου 

  Εξαιρούνται: φροντίδα της μητέρας για κολπικούς κιρσούς της κύησης (O22.1) 
O34.7   Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή του αιδοίου και του περινέου 

Φροντίδα της μητέρας για: 
• ίνωση του περινέου 
• προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο περίνεο ή το αιδοίο 
• δύσκαμπτο περίνεο 
• όγκο του αιδοίου 

  Εξαιρούνται:  φροντίδα της μητέρας για κιρσούς του περινέου και του αιδοίου στην 
εγκυμοσύνη (O22.1) 

O34.8   Φροντίδα της μητέρας για άλλες διαταραχές των πυελικών οργάνων 
Φροντίδα της μητέρας για: 
• κυστεοκήλη 
• αποκατάσταση του πυελικού εδάφους (προηγούμενη) 
• κρεμάμενη κοιλία 
• ορθοκήλη 
• δυσκαμψία του πυελικού εδάφους 

O34.9   Φροντίδα της μητέρας για διαταραχή των πυελικών οργάνων, μη καθορισμένη 
  
O35    Φροντίδα της μητέρας για γνωστή ανωμαλία και βλάβη ή υποψία ανωμαλίας και βλάβης 

του εμβρύου  
  Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις ως η αίτια για παρακολούθηση, νοσηλεία ή 

άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τερματισμό της κύησης 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα της μητέρας για γνωστή δυσαναλογία ή υποψία δυσαναλογίας 

(Ο33.-) 
O35.0   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) διαμαρτία διάπλασης του κεντρικού νευρικού 

συστήματος στο έμβρυο 
Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) εμβρυϊκή: 
• ανεγκεφαλία 
• δισχιδή ράχη 

  Εξαιρούνται: χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1) 
O35.1   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) χρωμοσωμική ανωμαλία στο έμβρυο 
O35.2   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτο) κληρονομικό νόσημα στο έμβρυο 
  Εξαιρούνται: χρωμοσωμική ανωμαλία του εμβρύου (O35.1) 
O35.3   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ιογενή νοσήματα της μητέρας 

Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική: 
• λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊο  
• ερυθρά  

O35.4   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από αλκοόλ 
O35.5   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από φάρμακα 

Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ουσιοεξάρτηση 
  Εξαιρούνται:  εμβρυϊκή δυσπραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού που οφείλεται στη 

χορήγηση φαρμάκων (O68.-) 
O35.6   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από ακτινοβολία 
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O35.7   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από άλλες ιατρικές επεμβάσεις 
Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από: 
• αμνιοκέντηση 
• βιοψία 
• αιματολογική διερεύνηση 
• ενδομήτρια αντισυλληπτική συσκευή 
• επέμβαση στη μήτρα 

O35.8   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου 
Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) βλάβη στο έμβρυο από μητρική: 
• λιστερίωση 
• τοξοπλάσμωση 

O35.9   Φροντίδα της μητέρας για (ύποπτη) ανωμαλία και βλάβη του εμβρύου, μη καθορισμένη 
  
O36    Φροντίδα της μητέρας για άλλα γνωστά προβλήματα ή υποψία προβλημάτων του 

εμβρύου 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις στο έμβρυο ως η αιτία για παρακολούθηση, 

νοσηλεία ή άλλη μαιευτική φροντίδα της μητέρας, ή για τον τερματισμό 
της κύησης 

  Εξαιρούνται:  τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια (O68.-) 
   σύνδρομα πλακουντιακής μετάγγισης (O43.0) 
O36.0   Φροντίδα της μητέρας για Rh ισοανοσοποίηση 

Αντι-D [Rh] αντισώματα 
Rh ασυμβατότητα (με εμβρυϊκό ύδρωπα) 

O36.1   Φροντίδα της μητέρας για άλλη ισοανοσοποίηση 
ABO ισοανοσοποίηση 
Ισοανασοποίηση ΜΚΑ (με εμβρυϊκό ύδρωπα) 

O36.2   Φροντίδα της μητέρας για εμβρυϊκό ύδρωπα 
Εμβρυϊκός ύδρωπας: 
• ΜΚΑ  
• μη σχετιζόμενος με ισοανοσοποίηση 

O36.3   Φροντίδα της μητέρας για σημεία εμβρυϊκής υποξίας 
O36.4   Φροντίδα της μητέρας για ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου 
  Εξαιρούνται: παλίνδρομη κύηση (O02.1) 
O36.5   Φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου 

Φροντίδα της μητέρας για γνωστές περιπτώσεις ή υποψία: 
• εμβρύου λιποβαρούς για την ηλικία κύησης 
• πλακουντιακής ανεπάρκειας 
• εμβρύου μικρού για την ηλικία κύησης 

O36.6   Φροντίδα της μητέρας για υπερβολική ανάπτυξη του εμβρύου 
  Φροντίδα της μητέρας σε γνωστές περιπτώσεις ή υποψία εμβρύου μεγάλου για την ηλικία 

κύησης 
O36.7   Φροντίδα της μητέρας για βιώσιμο έμβρυο σε κοιλιακή κύηση 
O36.8   Φροντίδα της μητέρας για άλλα καθορισμένα προβλήματα του εμβρύου 
O36.9   Φροντίδα της μητέρας για πρόβλημα του εμβρύου, μη καθορισμένο 
  
O40   Πολυάμνιο 

Υδράμνιο 
  
O41   Άλλες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων  
  Εξαιρούνται: πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-) 
O41.0   Ολιγάμνιο 

Ολιγάμνιο χωρίς αναφορά για ρήξη των εμβρυϊκών υμένων 
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O41.1   Λοίμωξη του αμνιακού σάκου και των εμβρυϊκών υμένων  
Αμνιονίτιδα 
Χοριοαμνιονίτιδα 
Υμενίτιδα 
Πλακουντίτιδα 

O41.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων 
O41.9   Διαταραχή του αμνιακού υγρού και των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη 
  
O42    Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων 
O42.0   Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μέσα σε 24 ώρες 
O42.1   Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, έναρξη του τοκετού μετά από 24 ώρες 
  Εξαιρούνται: με καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας (O42.2) 
O42.2   Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, καθυστέρηση του τοκετού λόγω θεραπείας 
O42.9   Πρώιμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη 
  
O43    Διαταραχές του πλακούντα 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα της μητέρας για πτωχή ανάπτυξη του εμβρύου που οφείλεται σε 

ανεπάρκεια του πλακούντα (O36.5) 
   προδρομικός πλακούντας (O44.-) 
   πρώιμη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-) 
O43.0   Σύνδρομα πλακουντιακής μετάγγισης 

Μετάγγιση: 
• εμβρυομητρική 
• μητροεμβρυϊκή 
• από τον ένα δίδυμο στον άλλο 

O43.1   Δυσμορφία του πλακούντα 
Ανώμαλος πλακούντας ΜΚΑ 
Περιχαρακωμένος πλακούντας 

O43.8   Άλλες διαταραχές του πλακούντα 
Δυσλειτουργία του πλακούντα 
Έμφρακτο του πλακούντα 

O43.9   Διαταραχή του πλακούντα, μη καθορισμένη 
  
O44    Προδρομικός πλακούντας 
O44.0   Προδρομικός πλακούντας χωρίς αιμορραγία 

Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα που καθορίζεται ως χωρίς αιμορραγία 
O44.1   Προδρομικός πλακούντας με αιμορραγία 

Χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα, ΜΚΑ ή με αιμορραγία 
Προδρομικός πλακούντας: 
• οριακός }  
• τμηματικός } ΜΚΑ ή με αιμορραγία 
• ολικός }  

  Εξαιρούνται: τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία από τα πρόδρομα αγγεία (O69.4) 
  
O45   Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα [abruptio placentae] 
O45.0   Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα με 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 προ του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: αιμορραγία στα πρώτα στάδια της κύησης (O20.-) 
   αιμορραγία κατά τη διάρκεια της κύησης ΜΤΑ (O67.-) 
   προδρομικός πλακούντας (O44.-) 
   πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-) 
O46.0   Αιμορραγία προ του τοκετού με διαταραχή της πήξης 

Αιμορραγία προ του τοκετού (υπερβολική) που σχετίζεται με: 
• ανινωδογοναιμία 
• διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 
• υπερινωδόλυση 
• υποϊνωδογοναιμία 

O46.8   Άλλη αιμορραγία προ του τοκετού 
O46.9   Αιμορραγία προ του τοκετού, μη καθορισμένη 
  
O47   Ψευδής έναρξη τοκετού  
O47.0   Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης 
O47.1   Ψευδής έναρξη τοκετού στις 37 εβδομάδες ή μετά τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης 
O47.9   Ψευδής έναρξη τοκετού, μη καθορισμένη  
  
O48   Παράταση της κύησης 

Μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού [post dates] 
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου της εγκυμοσύνης [post term] 

  
  
 
Επιπλοκές του τοκετού  
(O60-O75) 
  
O60    Πρόωρος τοκετός 

Έναρξη (αυτόματη) του τοκετού πριν την συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης 
O60.0 Πρόωρος τοκετός χωρίς γέννηση 
O60.1 Πρόωρος τοκετός με πρόωρη γέννηση 

Πρόωρος τοκετός με γέννηση ΜΚΑ 
O60.2 Πρόωρος τοκετός με τελειόμηνη γέννηση 
  
O61   Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 
O61.0   Ανεπιτυχής ιατρογενής πρόκληση του τοκετού 

Ανεπιτυχής πρόκληση (τοκετού) με: 
• ωκυτοκίνη 
• προσταγλαδίνες 

O61.1   Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού μέσω ιατρικών οργάνων 
Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού με: 
• μηχανικά μέσα 
• χειρουργικά μέσα 

O61.8   Άλλη ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού 
O61.9   Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού, μη καθορισμένη 
  
O62   Ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού 
O62.0   Πρωτοπαθείς ανεπαρκείς συστολές 

Αποτυχία διαστολής του τραχήλου 
Πρωτοπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας 

O62.1   Δευτεροπαθής αδράνεια της μήτρας 
Διακοπή της ενεργού φάσης του τοκετού 
Δευτεροπαθής υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας 
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O62.2   Άλλη αδράνεια της μήτρας 
Ατονία της μήτρας 
Μη μεθοδικός τοκετός [desultory labor]  
Υποτονική δυσλειτουργία της μήτρας ΜΚΑ 
Μη φυσιολογικός τοκετός 
Ανεπαρκείς συστολές 
Αδράνεια της μήτρας ΜΚΑ 

O62.3   Εσπευσμένος τοκετός 
O62.4   Υπερτονικές, ασυντόνιστες και παρατεταμένες μητριαίες συσπάσεις 

Δυστοκία λόγω δακτυλιοειδών συσπάσεων (της μήτρας) 
Ασυντόνιστες ωδίνες 
Σύσπαση δίκην κλεψύδρας της μήτρας 
Υπερτονική δυσλειτουργία της μήτρας 
Ασυνέργεια στις συσπάσεις της μήτρας 
Τετανικές συσπάσεις 
Δυστοκία της μήτρας ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: δυστοκία (εμβρυϊκής αιτιολογίας) (μητρικής αιτιολογίας) ΜΚΑ (O66.9) 
O62.8   Άλλες ανωμαλίες των ωδινών του τοκετού 
O62.9   Ανωμαλία των ωδινών του τοκετού, μη καθορισμένη 
  
O63   Παρατεταμένος τοκετός 
O63.0   Παράταση του πρώτου σταδίου (του τοκετού) 
O63.1   Παράταση του δεύτερου σταδίου (του τοκετού) 
O63.2   Παράταση στη γέννηση του δεύτερου διδύμου, τριδύμου κτλ. 
O63.9   Παρατεταμένος τοκετός, μη καθορισμένος 

Παρατεταμένος τοκετός ΜΚΑ 
  
O64    Δυστοκία που οφείλεται σε ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου 
O64.0   Δυστοκία που οφείλεται σε ατελή στροφή της κεφαλής του εμβρύου 

Εν τω βάθει εγκάρσια παύση  
Δυστοκία που οφείλεται σε παραμονή (της κεφαλής του εμβρύου) (σε θέση): 
• ιπινιοβρεγματική  
• οπίσθια ινιακή 
• ινιοϊερή  
•  εγκάρσια ινιακή 

O64.1   Δυστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή 
O64.2   Δυστοκία που οφείλεται σε προσωπική προβολή 

Δυστοκία που οφείλεται σε πωγωνική προβολή 
O64.3   Δυστοκία που οφείλεται σε μετωπική προβολή 
O64.4   Δυστοκία που οφείλεται σε προβολή δια των ώμων 

Προπίπτων βραχίονας 
  Εξαιρούνται:  ενσφηνωμένοι ώμοι (O66.0) 
   δυστοκία των ώμων (O66.0) 
O64.5   Δυστοκία που οφείλεται σε μεικτή προβολή 
O64.8   Δυστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου 
O64.9   Δυστοκία από ανώμαλη θέση και προβολή του εμβρύου, μη καθορισμένη 
  
O65    Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου 
O65.0   Δυστοκία που οφείλεται σε δυσμορφία της πυέλου 
O65.1   Δυστοκία που οφείλεται σε μείωση όλων των διαστάσεων της πυέλου 
O65.2   Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εισόδου (άνω στομίου) της πυέλου 
O65.3 Δυστοκία που οφείλεται σε στένωση της εξόδου (κάτω στομίου) της πυέλου και της 

πυελικής κοιλότητας 
O65.4   Δυστοκία που οφείλεται σε εμβρυοπυελικής δυσαναλογία, μη καθορισμένη  
  Εξαιρούνται: δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία του εμβρύου (O66.2-O66.3) 
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O65.5   Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία των πυελικών οργάνων της εγκύου 
Δυστοκία που οφείλεται σε καταστάσεις της κατηγορίας O34.- 

O65.8   Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες της πυέλου της εγκύου 
O65.9   Δυστοκία που οφείλεται σε ανωμαλία της πυέλου της εγκύου, μη καθορισμένη 
  
O66    Άλλες δυστοκίες 
O66.0   Δυστοκία των ώμων 

Ενσφηνωμένοι ώμοι 
O66.1   Δυστοκία που οφείλεται σε κράτηση διδύμων [εμπεπλεγμένα δίδυμα] 
O66.2   Δυστοκία που οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλο έμβρυο 
O66.3   Δυστοκία που οφείλεται σε άλλες ανωμαλίες του εμβρύου 

Δυστοκία που οφείλεται σε: 
• σιαμαίους διδύμους 
• εμβρυϊκό(η): 
   • ασκίτη 
   • ύδρωπα 
   • μηνιγγομυελοκήλη 
   • τεράτωμα της ιερής χώρας 
   • όγκο 
• έμβρυο με υδροκεφαλία 

O66.4   Ανεπιτυχής προσπάθεια τοκετού, μη καθορισμένη 
Ανεπιτυχής προσπάθεια για τοκετό με επακόλουθο τοκετό μέσω καισαρικής τομής 

O66.5   Ανεπιτυχής εφαρμογή σικυουλκίας και εμβρυουλκίας, μη καθορισμένη 
  Ανεπιτυχής εφαρμογή σικυουλκού ή λαβίδων, με επακόλουθο τοκετό με λαβίδες ή με 

καισαρική τομή αντίστοιχα 
O66.8   Άλλη καθορισμένη μορφή δυστοκίας 
O66.9   Δυστοκία, μη καθορισμένη  

Δυστοκία: 
• ΜΚΑ  
• από το έμβρυο ΜΚΑ 
• από τη μητέρα ΜΚΑ 

  
O67   Τοκετός που επιπλέκεται με αιμορραγία κατά τη διάρκειά του,  που δεν ταξινομείται 

αλλού 
  Εξαιρούνται:  αιμορραγία προ του τοκετού ΜΤΑ (O46.-) 
   προδρομικός πλακούντας (O44.-) 
   αιμορραγία μετά τον τοκετό (O72.-) 
   πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα (O45.-) 
O67.0   Αιμορραγία κατά τη διάρκεια του τοκετού με 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    Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια 

Περιλαμβάνονται:  εμβρυϊκή δυσχέρεια στον τοκετό που οφείλεται σε χορήγηση φαρμάκου 
O68.0   Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου 

Εμβρυϊκή: 
• βραδυκαρδία 
• ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού 
• ταχυκαρδία 

  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό (O68.2) 
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O68.1   Τοκετός που επιπλέκεται με παρουσία μηκωνίου στο αμνιακό υγρό 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου (O68.2) 
O68.2   Τοκετός που επιπλέκεται από ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου με παρουσία 

μηκωνίου στο αμνιακό υγρό 
O68.3   Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια βιοχημικά αποδεδειγμένη 

Παθολογική εμβρυϊκή:  
• οξέωση 
• οξεοβασική ισορροπία  

O68.8   Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια η οποία αποδεικνύεται με άλλους 
τρόπους 
Απόδειξη της εμβρυϊκής δυσχέρειας: 
• ηλεκτροκαρδιογραφικά 
• υπερηχογραφικά 

O68.9   Τοκετός που επιπλέκεται από εμβρυϊκή δυσχέρεια, μη καθορισμένη 
  
O69    Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκές του ομφάλιου λώρου 
O69.0   Τοκετός που επιπλέκεται από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου 
O69.1   Τοκετός που επιπλέκεται από περιέλιξη του ομφάλιου λώρου γύρω από τον λαιμό, με 

συμπίεση  
O69.2   Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες μορφές περιέλιξης του ομφάλιου λώρου  

Περιέλιξη των ομφάλιων λώρων σε δίδυμους σε μονοαμνιακό σάκο  
Κόμβος στον ομφάλιο λώρο 

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: 
• εκχύμωση  
• αιμάτωμα  
Θρόμβωση των ομφαλικών αγγείων 

O69.8   Τοκετός που επιπλέκεται από άλλες επιπλοκές του ομφάλιου λώρου 
O69.9   Τοκετός που επιπλέκεται από επιπλοκή του ομφάλιου λώρου, μη καθορισμένη 
  
O70    Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού 
  Περιλαμβάνονται: επέκταση της περινεοτομίας λόγω ρήξης του περινέου 
  Εξαιρούνται: μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη (O71.4) 
O70.0   Πρώτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο (που αφορά): 
• χαλινό μικρών χειλέων του αιδοίου }  
• χείλη (αιδοίου) } 
• δέρμα } κατά τη διάρκεια του τοκετού 
• ελαφρά } 
• κόλπο } 
• αιδοίο } 

O70.1   Δευτέρου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 
Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο όπως στην κατηγορία O70.0, που αφορά επίσης: 
• πυελικό έδαφος }  
• μύες του περινέου } κατά τη διάρκεια του τοκετού 
• μύες του κόλπου } 

  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό σφιγκτήρα (O70.2) 
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O70.2   Τρίτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 
Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο όπως στην κατηγορία O70.1, που αφορά επίσης: 
• πρωκτικό σφιγκτήρα }  
• ορθοκολπικό διάφραγμα } κατά τη διάρκεια του τοκετού 
• σφιγκτήρα ΜΚΑ } 

  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που αφορούν τον πρωκτικό και ορθικό βλεννογόνο (O70.3) 
O70.3   Τετάρτου βαθμού ρήξη του περινέου κατά τον τοκετό 

Ρήξη του περινέου, διάτρηση ή σχίσιμο όπως στην κατηγορία O70.2, που αφορά επίσης: 
• πρωκτικό βλεννογόνου }  
• ορθικό βλεννογόνο  } κατά την διάρκεια του τοκετού 

O70.9   Ρήξη του περινέου κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη 
  
O71   Άλλοι μαιευτικοί τραυματισμοί  
  Περιλαμβάνονται: βλάβη από ιατρικά εργαλεία 
O71.0   Ρήξη μήτρας πριν την έναρξη του τοκετού 
O71.1   Ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Ρήξη μήτρας για την οποία δεν αναφέρεται ότι συμβαίνει πριν την έναρξη του τοκετού 
O71.2   Εκστροφή της μήτρας μετά τον τοκετό 
O71.3   Μαιευτική ρήξη του τραχήλου της μήτρας 

Δακτυλιοειδής αποκόλληση του τραχήλου της μήτρας 
O71.4   Μαιευτική μεμονωμένη υψηλή κολπική ρήξη 

Ρήξη του κολπικού τοιχώματος χωρίς να αναφέρεται ρήξη του περινέου 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με ρήξη του περινέου (O70.-) 
O71.5   Άλλος μαιευτικός τραυματισμός στα πυελικά όργανα 

Μαιευτικός τραυματισμός σε: 
• ουροδόχο κύστη 
• ουρήθρα 

O71.6   Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου 
Aπόσπαση του έσω συμφυσιακού χόνδρου }  
Βλάβη στον κόκκυγα } μαιευτικής αιτιολογίας 
Τραυματική διάσταση  της ηβικής σύμφυσης }  

O71.7   Μαιευτικό αιμάτωμα της πυέλου 
Μαιευτικό αιμάτωμα: 
• περινέου 
• κόλπου 
• αιδοίου 

O71.8   Άλλος καθορισμένος μαιευτικός τραυματισμός  
O71.9   Μαιευτικός τραυματισμός, μη καθορισμένος  
  
O72    Αιμορραγία μετά τον τοκετό 
  Περιλαμβάνονται: αιμορραγία μετά τη γέννηση του εμβρύου ή του νεογνού 
O72.0   Τρίτου σταδίου αιμορραγία 

Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση, παγίδευση ή προσκόλληση του πλακούντα 
Κατακράτηση πλακούντα ΜΚΑ 

O72.1   Άλλη αιμορραγία αμέσως μετά τον τοκετό 
Αιμορραγία που ακολουθεί την υστεροτοκία 
Αιμορραγία μετά τον τοκετό (ατονική) ΜΚΑ 

O72.2   Καθυστερημένη και δευτεροπαθής αιμορραγία μετά τον τοκετό 
  Αιμορραγία που σχετίζεται με κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα ή εμβρυϊκών 

μεμβρανών 
  Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης ΜΚΑ, μετά τον τοκετό 
O72.3   Διαταραχές της πήξης, μετά τον τοκετό 

Μετά τον τοκετό: 
• ανινωδογοναιμία  
• ινωδόλυση  
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O73    Κατακράτηση πλακούντα και εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία 
O73.0   Κατακράτηση πλακούντα χωρίς αιμορραγία 

Στιφρός πλακούντας χωρίς αιμορραγία 
O73.1   Κατακράτηση τμημάτων του πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων, χωρίς αιμορραγία 

Κατακράτηση προϊόντων της σύλληψης μετά τον τοκετό, χωρίς αιμορραγία  
  
O74    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού 
  Περιλαμβάνονται: επιπλοκές της εγκύου που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής 

αναισθησίας, αναλγητικών ή άλλων κατασταλτικών κατ΄ατη διάρκεια του 
τοκετού 

O74.0   Πνευμονίτιδα από εισρόφηση που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του 
τοκετού 

  Εισρόφηση περιεχομένου ή εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ } που οφείλεται στην αναισθησία  
  Σύνδρομο του Mendelson }  κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O74.1   Άλλες αναπνευστικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού 
  Καταπληξία από συμπίεση των πνευμόνων που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια 

του τοκετού 
O74.2   Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού 

Καρδιακή: 
• ανακοπή }  
• ανεπάρκεια } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού 

O74.3   Επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος από την αναισθησία κατά τη διάρκεια του 
τοκετού 
Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται στην αναισθησία κατή τη διάρκεια του τοκετού 

O74.4   Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια του τοκετού  
O74.5   Κεφαλαλγία που οφείλεται στη ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια 

του τοκετού  
O74.6   Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια του 

τοκετού  
O74.7   Ανεπιτυχής ή δυσχερής διασωλήνωση κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O74.8   Άλλες επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O74.9   Επιπλοκή της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, μη καθορισμένη 
  
O75    Άλλες επιπλοκές του τοκετού, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  επιλόχεια: 
   • λοίμωξη (O86.-) 
   • σηψαιμία (O85) 
O75.0   Δυσφορία της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού 
O75.1   Καταπληξία (shock) κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό 

Μαιευτική καταπληξία (shock) 
O75.2   Εμφάνιση πυρετού κατά τη διάρκεια του τοκετού, που δεν ταξινομείται αλλού 
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 εγχείρηση ή  
  • ανεπάρκεια }  χειρισμό, συμπεριλαμβανομένου του τοκετού MKA 
  Εγκεφαλική ανοξία }  
  Εξαιρούνται:  επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια του τοκετού (O74.-) 
   μαιευτικά (χειρουργικά) τραύματα με: 
   • ρήξη (O90.0-O90.1) 
   • αιμάτωμα (O90.2) 
   • λοίμωξη (O86.0) 
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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 
  Εξαιρούνται: αυτόματη πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (O42.-) 
O75.7   Κολπικός τοκετός μετά από προηγούμενη καισαρική τομή 
O75.8   Άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού 
O75.9   Επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη 
  
 
 
Τοκετός  
(O80-O84) 
 
Σημείωση: Οι κωδικοί O80-O84 προορίζονται για την ταξινόμηση της νοσηρότητας. Οι κωδικοί αυτής 

της ενότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για την ταξινόμηση της νοσηρότητας, 
μόνο όταν δεν έχει καταγραφεί καμιά άλλη κατάσταση που ταξινομείται στο κεφάλαιο XV. 
Για την χρησιμοποίηση αυτών των κατηγοριών πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες 
κωδικοποίησης της νοσηρότητας και τις κατευθυντήριε ςοδηγίες στον Τόμο 2. 

  
O80    Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου 
  Περιλαμβάνονται:  περιπτώσεις με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια, με ή χωρίς περινεοτομία 
   τοκετός σε τελείως φυσιολογική περίπτωση 
O80.0   Φυσιολογικός τοκετός με βρεγματική προβολή 
O80.1   Φυσιολογικός τοκετός με ισχιακή προβολή 
O80.8   Άλλος φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου 
O80.9   Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος 

Φυσιολογικός τοκετός, ΜΚΑ 
  
O81    Τοκετός ενός εμβρύου με εμβρυουλκία και σικυουλκία  
  Εξαιρούνται: ανεπιτυχής εφαρμογή σικυουλκίας ή εμβρυουλκίας (O66.5) 
O81.0   Τοκετός με χαμηλή εμβρυουλκία 
O81.1   Τοκετός με εμβριουλκία μέσου ύψους  
O81.2   Τοκετός με εμβρυουλκία μέσου ύψους, με στροφή  
O81.3   Άλλός και μη καθορισμένος τοκετός με εμβρυουλκία 
O81.4   Τοκετός με σικυουλκία 

Τοκετός με σικυουλκία 
O81.5   Τοκετός με συνδυασμό εμβρυουλκίας και σικουλκίας 

Τοκετός με εμβρυουλκία και σικυουλκία 
  
O82    Τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή 
O82.0   Τοκετός με εκλεκτική [προγραμματισμένη] καισαρική τομή 

Επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή ΜΚΑ 
O82.1   Τοκετός με επείγουσα καισαρική τομή 
O82.2   Τοκετός με καισαρική υστερεκτομία 
O82.8   Άλλος τοκετός ενός εμβρύου με καισαρική τομή 
O82.9   Τοκετός με καισαρική τομή, μη καθορισμένος 
  
O83    Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου 
O83.0   Εξελκυσμός εμβρύου με ισχιακή προβολή 
O83.1   Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με ισχιακή προβολή  

Τοκετός με ισχιακή προβολή ΜΚΑ 
O83.2   Άλλος υποβοηθούμενος τοκετός με χειρισμούς 

Μετασχηματισμός του εμβρύου με εξελκυσμό αυτού 
O83.3   Τοκετός βιώσιμου εμβρύου σε κοιλιακή κύηση 
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O83.4   Καταστροφική επέμβαση για την επίτευξη τοκετού 
Κλειδοτομή }  
Κρανιοτομή } για την διευκόλυνση του τοκετού 
Εμβρυοτομή }  

O83.8   Άλλος καθορισμένος υποβοηθούμενος τοκετός ενός εμβρύου 
O83.9   Υποβοληθούμενος τοκετός ενός εμβρύου, μη καθορισμένος 

Υποβοηθούμενος τοκετός ΜΚΑ 
  
O84 Τοκετός πολύδυμης κύησης 
  Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (O80-O83), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε τη 

μέθοδο του τοκετού,για κάθε ένα έμβρυο ή νεογνό 
O84.0 Τοκετός πολυδύμων, όλων με φυσιολογικό τρόπο 
O84.1 Τοκετός πολυδύμων, όλων με εμβρυουλκία και σικυουλκία 
O84.2 Τοκετός πολυδύμων, όλων με καισαρική τομή 
O84.8 Άλλες περιπτώσεις τοκετού πολυδύμων 
  Τοκετός πολυδύμων με συνδυασμό μεθόδων 
O84.9 Τοκετός πολυδύμων, μη καθορισμένος 
  
 
 
Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία  
(O85-O92) 
 
Σημείωση:  Οι κατηγορίες O88.-, O91.- και O92.- περιλαμβάνουν τις παρακάτω καταστάσεις 

ακόμη και αν αυτές συμβαίνουν κατά τα διάρκεια της κύησης και του τοκετού.  
 
 Εξαιρούνται:  ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λοχεία (F53.-) 
  μαιευτικός τέτανος (A34) 
  οστεομαλακία της λοχείας (M83.0) 
  
O85    Επιλόχεια σηψαιμία 

Επιλόχεια(ος): 
• ενδομητρίτιδα  
• πυρετός  
• περιτονίτιδα  
• σηψαιμία  

  Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορισετε το 
λοιμογόνο παράγοντα. 

  Εξαιρούνται: μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή (O88.3) 
   σηψαιμία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 
  
O86   Άλλες επιλόχειες λοιμώξεις 
 Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό (B95-B97), εάν είναι επιθυμείτε για να προσδιορισετε το 

λοιμογόνο παράγοντα. 
  Εξαιρούνται: λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.3) 
O86.0   Λοίμωξη μαιευτικού χειρουργικού τραύματος 

Λοίμωξη: 
• του τραύματος της καισαρικής τομής }  
• της συρραφής του περινέου } μετά τον τοκετό 

O86.1   Άλλη λοίμωξη της γεννητικής οδού μετά τον τοκετό 
Τραχηλίτιδα }  
Κολπίτιδα } μετά τον τοκετό 

O86.2   Λοίμωξη της ουροποιητικής οδού μετά τον τοκετό 
Οι καταστάσεις στις κατηγορίες N11-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 μετά τον τοκετό  
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O86.3   Άλλες λοιμώξξεις της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό 
Επιλόχεια λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού ΜΚΑ 

O86.4   Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας μετά τον τοκετό 
Επιλόχεια(ος): 
• λοίμωξη ΜΚΑ 
• πυρετός ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  επιλόχειος πυρετός (O85) 
   πυρετός κατά τη διάρκεια του τοκετού (O75.2) 
O86.8   Άλλες καθορισμένες επιλόχειες λοιμώξεις 
  
O87    Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία 
  Περιλαμβάνονται:  (φλεβικές επιπλοκές) κατά τον τοκετό και τη λοχεία  
 Εξαιρούνται:  μαιευτική εμβολή (O88.-) 
   φλεβικές επιπλοκές στην κύηση (O22.-) 
O87.0   Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα κατά τη λοχεία 
O87.1   Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κατά τη λοχεία 

Θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, μετά τον τοκετό 
Πυελική θρομβοφλεβίτιδα, μετά τον τοκετό 

O87.2   Αιμορροΐδες κατά τη λοχεία 
O87.3   Θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβών κατά τη λοχεία 

Θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου κατά τη λοχεία 
O87.8   Άλλες φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία 

Κιρσοί του γεννητικού συστήματος κατά τη λοχεία 
O87.9   Φλεβικές επιπλοκές κατά τη λοχεία, μη καθορισμένες 

Επιλόχεια: 
• φλεβίτιδα ΜΚΑ 
• φλεβική πάθηση ΜΚΑ 
• θρόμβωση ΜΚΑ 

  
O88    Μαιευτική εμβολή 
  Περιλαμβάνονται: πνευμονική εμβολή στην κύηση, τον τοκετό ή τη λοχεία 
  Εξαιρούνται:  εμβολή που επιπλέκει την έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, 

O08.2) 
O88.0   Μαιευτική εμβολή αέρα 
O88.1   Εμβολή αμνιακού υγρού 
O88.2   Μαιευτική εμβολή από θρόμβο του αίματος 

Μαιευτική (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ 
Επιλόχεια (πνευμονική) εμβολή ΜΚΑ 

O88.3   Μαιευτική πυώδης και σηπτική εμβολή 
O88.8   Άλλη μαιευτική εμβολή 

Μαιευτική λιπώδης εμβολή 
  
O89    Επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 
  Περιλαμβάνονται: μητρικές επιπλοκές που προκύπτουν από τη χορήγηση γενικής ή τοπικής 

αναισθησίας, αναλγητικών ή κατασταλτικών κατά τη διάρκεια της λοχείας 
O89.0   Πνευμονικές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας  

Πνευμονίτιδα από εισρόφηση } που οφείλεται στην  
Εισρόφηση του περιεχομένου ή των εκκρίσεων του στομάχου ΜΚΑ } αναισθησία κατά τη  
Σύνδρομο του Μendelson } διάρκεια του τοκετού 
Σύμπτωση των πνευμόνων (ατελεκτασία) από πίεση }  

O89.1   Καρδιακές επιπλοκές της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της λοχείας 
Καρδιακή: 
• ανακοπή }  
• ανεπάρκεια } που οφείλεται στην αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 
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O89.2   Επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της 
λοχείας 
Εγκεφαλική ανοξία που οφείλεται σε αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 

O89.3   Τοξική αντίδραση στην τοπική αναισθησία κατά τη διάρκεια της λοχείας 
O89.4   Κεφαλαλγία που οφείλεται σε ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια της 

λοχείας 
O89.5   Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και 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   Ρηξη τραύματος της καισαρικής τομής 
O90.1   Ρηξη μαιευτικού τραύματος του περινέου 

Ρηξη τραύματος: 
• περινεοτομής 
• ρήξης του περινέου 
Δευτεροπαθές σχίσιμο του περινέου 

O90.2   Αιμάτωμα του μαιευτικού τραύματος 
O90.3   Μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας 

Καταστάσεις στην κατηγορία I42.- 
O90.4   Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό 

Ηπατονεφρικό σύνδρομο μετά τον τοκετό 
O90.5   Θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό 
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 τον τοκετό 
  Περιλαμβάνονται:  οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της 

γαλουχίας 
O91.0   Λοίμωξη της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό 

Απόστημα της θηλής: 
• της κύησης 
• επιλόχειο 

O91.1   Απόστημα του μαστού συνδεόμενο με τον τοκετό 
Απόστημα του μαζικού αδένα }  
Πυώδης μαστίτιδα } της κύησης ή επιλόχειο(α) 
Υποθηλαίο απόστημα } 

O91.2   Μη πυώδης μαστίτιδα συνδεόμενη με τον τοκετό 
Λεμφαγγειΐτιδα μαστού }  
Μαστίτιδα:  } 
• ΜΚΑ }  της κύησης ή της λοχείας 
• διάμεση }  
• παρεγχυματική }  
 

O92    Άλλες διαταραχές του μαστού και της γαλουχίας συνδεόμενες με τον τοκετό 
  Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας ή της 

γαλουχίας 
O92.0   Εισολκή της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό 
O92.1   Σχάση της θηλής συνδεόμενη με τον τοκετό 

Ραγάδα της θηλής, της κύησης ή επιλόχεια 
O92.2   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του μαστού συνδεόμενες με τον τοκετό 
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O92.3   Αγαλακτία 

Πρωτοπαθής αγαλακτία 
O92.4   Υπογαλακτία 
O92.5   Καταστολή της γαλουχίας 

Αγαλακτία: 
• εκλεκτική 
• δευτεροπαθής 
• θεραπευτική 

O92.6   Γαλακτόρροια 
  Εξαιρούνται: γαλακτόρροια που δε συνδέεται με τον τοκετό (N64.3) 
O92.7   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της γαλουχίας 

Γαλακτοκήλη της λοχείας 
 
  
  
Άλλες μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού  
(O94-O99) 
 
Σημείωση:  Για τη χρησιμοποίηση των κατηγοριών O95-O97 θα πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες 

και οδηγίες κωδικοποίησης της θνησιμότητας στον Τόμο 2. 
 
O94 Όψιμα αποτελέσματα της επιπλοκής της κύησης, του τοκετού και της λοχείας 
 Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση της 

νοσηρότητας μόνο για να υποδείξει τις καταστάσεις των κατηγοριών O00-O75 
και O85-O92 ως την αίτια των όψιμων αποτελεσμάτων (της επιπλοκής), τα 
οποία αυτά καθεαυτά ταξινομούνται αλλού. Ο όρος «όψιμα αποτελέσματα» 
περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες καθορίζονται ως τέτοιες ή ως όψιμες 
επιδράσεις, ή ως καταστάσεις που παρουσιάζονται ένα έτος ή και πλέον μετά 
την έναρξη της αιτιολογικής κατάστασης. 

 Εξαιρούνται:  (όψιμα αποτελέσματα) που καταλήγουν σε θάνατο (O96, O97) 
  
O95    Μαιευτικός θάνατος ακαθόριστης αιτιολογίας 
  Θάνατος της μητέρας από μη καθορισμένη αιτία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της κύησης, 

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  
  Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη μαιευτική 

αιτία θανάτου 
  
O97    Θάνατος από όψιμα αποτελέσματα άμεσων μαιευτικών αιτιών 
  Θάνατος από οποιαδήποτε άμεση μαιευτική αιτία που συμβαίνει ένα χρόνο ή πλέον μετά τον 

τοκετό 
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O98    Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά 
επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία  

  Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω καταστάσεις όταν επιπλέκουν την κύηση, όταν 
επιδεινώνονται από την κύηση, ή όταν αποτελούν αιτία για μαιευτική 
φροντίδα 

  Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (Κεφάλαιο Ι), εάν είναι επιθυμητό, για να 
προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

  Εξαιρούνται:  ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 
ανθρώπου [HIV] (Z21) 

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

   εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 
ανθρώπου [HIV] (R75) 

   μαιευτικός τέτανος (A34) 
   επιλόχεια: 
   • λοίμωξη (O86.-) 
   • σηψαιμία (O85) 
   περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το 

νόσημα είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο 
(O35-O36) 

O98.0   Φυματίωση που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία  
Καταστάσεις στις κατηγορίες A15-A19 

O98.1   Σύφιλη που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία  
Καταστάσεις στις κατηγορίες A50-A53 

O98.2   Γονόρροια που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στην κατηγορία A54.- 

O98.3   Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό και επιπλέκουν την 
κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες A55-A64 

O98.4   Ιογενής ηπατίτιδα που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες B15-B19 

O98.5   Άλλα ιογενή νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες A80-B09, B25-B34 

O98.6   Πρωτοζωικά νοσήματα που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες B50-B64 

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 
  Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες επιπλέκουν την κύηση, 

επιδεινώνονται από την κύηση ή αποτελούν μια κύρια αιτία για τη μαιευτική 
φροντίδα και για τις οποίες στο Αλφαβητικό Ευρετήριο δεν αντιστοιχεί 
συγκεκριμένος κωδικός του Κεφαλαίου XV. 

  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τη 
συγκεκριμένη κατάσταση. 

  Εξαιρούνται:  λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (O98.-) 
   τραυματισμός, δηλητηρίαση και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών 

(S00-T98) 
   περιπτώσεις όπου η αιτία παροχής φροντίδας στην έγκυο είναι ότι το νόσημα 

είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι έχει προσβάλει το έμβρυο (O35-O36) 
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O99.0   Αναιμία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία  
Καταστάσεις στις κατηγορίες D50-D64 

O99.1   Άλλα νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές 
που αφορούν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 
λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες D65-D89 

  Εξαιρούνται: αιμορραγία με 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 
Καταστάσεις στις κατηγορίες E00-E90 

  Εξαιρούνται: σακχαρώδης διαβήτης (O24.-) 
   διαταραχές της θρέψης (O25) 
   θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό (O90.5) 
O99.3   Ψυχικές διαταραχές και νοσήματα του νευρικού συστήματος που επιπλέκουν την 
 κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 

Καταστάσεις στις κατηγορίες F00-F90 και G00-G99 
  Εξαιρούνται: κατάθλιψη της λοχείας (F53.0) 
   περινεφρική νευρίτιδα που σχετίζεται με την κύηση (O26.8) 
   ψύχωση της λοχείας (F53.1) 
O99.4   Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες I00-I99 

  Εξαιρούνται:  μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας (O90.3) 
   υπερτασικές διαταραχές (O10-O16) 
   μαιευτική εμβολή (O88.-) 
   φλεβικές επιπλοκές και θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου σε: 
   • τοκετό  και λοχεία (O87.-) 
   • κύηση (O22.-) 
O99.5   Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη 

λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες J00-J99 

O99.6   Νοσήματα του πεπτικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία 
Καταστάσεις στις κατηγορίες K00-K93 

  Εξαιρούνται: 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 
Καταστάσεις στις κατηγορίες L00-L99 

  Εξαιρούνται: 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 κατηγορίες O99.0-O99.7 
  Καταστάσεις στις κατηγορίες C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 και Q00-Q99 που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος στην κύηση (O23.-) 
   λοίμωξη της ουρογεννητικής οδού μετά τον τοκετό (O86.0-O86.3) 
   φροντίδα της εγκύου για γνωστή ανωμαλία ή υποψία ανωμαλίας των οργάνων 

της πυέλου της εγκύου (O34.-) 
   οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τον τοκετό (O90.4) 
   νεφρίτιδα μετά τον τοκετό (O90.8) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧVI 
 

Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την 
περιγεννητική περίοδο  
(P00-P96) 
 
 
 Περιλαμβάνονται: καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο ακόμη κι 

αν αργότερα αναπτύσσεται νοσηρότητα ή επέρχεται θάνατος  
 Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Q00-Q98) 
  ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E90)    
  τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές 

αιτίες (S00-T98) 
  νεοπλάσματα (C00-D48) 
  νεογνικός τέτανος (A33) 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:    
P00-P04  Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από επιπλοκές της 

κύησης και του τοκετού  
P05-P08  Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την εμβρυϊκή ανάπτυξη  
P10-P15  Τραύματα κατά τον τοκετό  
P20-P29  Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής περιόδου  
P35-P39  Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου  
P50-P61  Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού  
P70-P74  Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό  
P75-P78  Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού  
P80-P83  Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση του εμβρύου 

και του νεογνού  
P90-P96  Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο  
 
 
Οι διαθέσιμες κατηγορίες με αστερίσκο σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες: 
P75* Ειλεός από μηκώνιο 
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Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς παράγοντες και από 
επιπλοκές της κύησης και του τοκετού  
(P00-P04) 
 
 Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω αναφερόμενες μητρικές καταστάσεις μόνο όταν καθορίζονται ως 

μια αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο έμβρυο ή στο νεογνό 
  
P00    Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που μπορεί να μη σχετίζονται 

με την παρούσα κύηση 
  Εξαιρούνται: έμβρυο και νεογνό με προσβολή από: 
   • επιπλοκές της κύησης που αφορούν τη μητέρα (P01.-) 
   • ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές της μητέρας (P70-P74) 
   • επιβλαβείς παράγοντες που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή του 

μητρικού γάλακτος (Ρ04.-) 
P00.0   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από υπερτασικές διαταραχές της  

μητέρας 
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα O10-O11, 
O13-O16 

P00.1   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από νοσήματα των νεφρών και του  
ουροποιητικού συστήματος της μητέρας 
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα N00-N39 

P00.2   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα  
της μητέρας 
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από λοιμώδη νοσήματα της μητέρας που  
ταξινομούνται στα A00-B99 και J09-J11, χωρίς το ίδιο να εκδηλώνει τo νόσημα αυτό 

  Εξαιρούνται: λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου (P35-P39) 
   λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες 

λοιμώξεις (P00.8) 
P00.3   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού και του 

αναπνευστικού συστήματος της μητέρας  
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I99, 
J00-J99, Q20-Q34 και δεν περιλαμβάνονται στα P00.0, P00.2 

P00.4   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από διατροφικές διαταραχές της  
 μητέρας 
 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές διαταραχές που ταξινομούνται στα E40-E64  
 Υποσιτισμός της μητέρας ΜΚΑ 
P00.5   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τραυματισμούς της μητέρας 

Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μητρικές καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-T79 
P00.6   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χειρουργική επέμβαση στη μητέρα 
  Εξαιρούνται: καισαρική τομή για τον παρόντα τοκετό (P03.4) 
   βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική 

επέμβαση (P02.1) 
   προηγούμενη επέμβαση στη μήτρα ή στα όργανα της πυέλου (P03.8) 
   τερματισμός της κύησης (P96.4) 
P00.7   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες ιατρικές επεμβάσεις στη μητέρα, οι οποίες δεν 

ταξινομούνται αλλού 
 Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από ακτινοβολία στη μητέρα 
  Εξαιρούνται: βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική 

επέμβαση (P02.1) 
   έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιπλοκές του τοκετού (P03.-) 
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P00.8   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες μητρικές καταστάσεις 
Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από: 
• καταστάσεις που ταξινομούνται στα T80-T88 
• λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων της μητέρας και άλλες εντοπισμένες λοιμώξεις 
• συστηματικό ερυθηματώδη λύκο της μητέρας 

  Εξαιρούνται: παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές του νεογνού (P70-P74) 
P00.9   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από μη καθορισμένη μητρική κατάσταση 
 
P01      Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρικές επιπλοκές της κύησης  
P01.0   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανεπάρκεια του τραχήλου της μήτρας 
P01.1   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρώϊμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων 
P01.2   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ολιγοϋδράμνιο  
  Εξαιρούνται: όταν οφείλεται σε πρώϊμη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων (P01.1) 
P01.3  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολυάμνιο  

Υδράμνιο 
P01.4   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκτοπη κύηση  

Έκπτοπη κύηση εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας 
P01.5   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πολύδυμη κύηση  

Τρίδυμη κύηση 
Δίδυμη κύηση 

P01.6  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από θάνατο της μητέρας  
P01.7  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλη προβολή πριν τον τοκετό  

Ισχιακή προβολή  } 
Εξωτερικός μετασχηματισμός  }   
Προσωπική προβολή  }  πριν τον τοκετό 
Εγκάρσια θέση } 
Ασταθής θέση } 

P01.8  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες μητρικές επιπλοκές της κύησης  
Αυτόματη αποβολή εμβρύου 

P01.9  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από μητρική επιπλοκή της κύησης, μη καθορισμένη 
  
P02    Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκές του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και 

των εμβρυϊκών υμένων  
P02.0   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από προδρομικό πλακούντα  
P02.1   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλους τύπους αποκόλλησης του πλακούντα και 

αιμορραγία  
Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα  
Τυχαία αιμορραγία 
Αιμορραγία πριν τον τοκετό 
Βλάβη του πλακούντα από αμνιοκέντηση, καισαρική τομή ή χειρουργική επέμβαση 
Μητρική απώλεια αίματος  
Πρόωρος διαχωρισμός του πλακούντα  

P02.2  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες μορφολογικές και 
λειτουργικές ανωμαλίες του πλακούντα  
Του πλακούντα: 
• δυσλειτουργία  
• έμφρακτο  
• ανεπάρκεια  

P02.3   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από σύνδρομα διαπλακουντιακής μετάγγισης  
Ανωμαλίες του πλακούντα ή του ομφάλιου λώρου που καταλήγουν σε από δίδυμο σε δίδυμο 
μετάγγιση ή σε άλλη διαπλακουντιακή μετάγγιση 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό, εάν είναι επιθυμητό, για να υποδείξετε την κατάσταση που 
προκύπτει στο έμβρυο ή στο νεογνό 

P02.4   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από πρόπτωση του ομφάλιου λώρου  
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P02.5   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη συμπίεση του ομφάλιου λώρου  
Περίσφιξη του λώρου γύρω από τον τράχηλο του εμβρύου  
Περιτύλιξη του ομφάλιου λώρου 
Κόμπος ομφάλιου λώρου 

P02.6   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες και μη καθορισμένες καταστάσεις του 
ομφάλιου λώρου  
Βραχύς ομφάλιος λώρος 
Προδρομικά αγγεία 

  Εξαιρούνται: μονήρης ομφαλική αρτηρία (Q27.0) 
P02.7   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χοριοαμνιονίτιδα  

Αμνιονίτιδα 
Υμενίτιδα 
Πλακουντίτιδα 

P02.8   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες ανωμαλίες των εμβρυϊκών υμένων  
P02.9   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από  ανωμαλία των εμβρυϊκών υμένων, μη καθορισμένη  
  
P03    Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες επιπλοκές του τοκετού 
P03.0   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τοκετό με ισχιακή προβολή και εξελκυσμό  
P03.1   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλη ανώμαλη προβολή, ανώμαλη θέση και 

δυσαναλογία κατά  τον τοκετό  
 Ελαττωμένες διαστάσεις της πυέλου 
Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O64-O66 
Σταθερή οπίσθια θέση ινιακής προβολής  
Εγκάρσια θέση 

P03.2   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με εμβρυουλκία  
P03.3   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με σικυουλκία  
P03.4   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον τοκετό με καισαρική τομή  
P03.5   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τον εσπευσμένο τοκετό  

Βραχύ δεύτερο στάδιο τοκετού 
P03.6   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από ανώμαλες συσπάσεις της μήτρας  

Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στο O62-, εκτός του 
O62.3 
Οξύς τοκετός   
Αδράνεια της μήτρας 

P03.8  Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από άλλες καθορισμένες επιπλοκές του τοκετού 
Ανωμαλία των μαλακών ιστών της μητέρας 
Καταστροφική επέμβαση για τη διευκόλυνση του τοκετού 
Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από καταστάσεις που ταξινομούνται στα O60-O75 και από 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον τοκετό που δεν περιλαμβάνονται στα P02.- και P03.0-
P03.6 
Πρόκληση τοκετού 

P03.9   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από επιπλοκή του τοκετού, μη καθορισμένη 
 
P04    Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τοξικές επιδράσεις που μεταδίδονται μέσω του 

πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος 
  Περιλαμβάνονται: μη τερατογόνες επιδράσεις ουσιών που μεταδίδονται μέσω του πλακούντα 
  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες (Q00-Q99) 
   νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται 

από τη μητέρα (P58.4) 
P04.0   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χορήγηση αναισθησίας και αναλγησίας στη 

μητέρα κατά την κύηση και τον τοκετό 
Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από οπιοειδή και  ηρεμιστικά που χορηγούνται στη μητέρα 
κατά τη διάρκεια του τοκετού 
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P04.1   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλα φάρμακα που χορηγούνται στη μητέρα 
Αντικαρκινικά χημειοθεραπευτικά 
Κυτταροτοξικά φάρμακα 

  Εξαιρούνται: δυσμορφία που οφείλεται στη βαρφαρίνη (Q86.2) 
   εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη (Q86.1) 
   χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα (P04.4) 
P04.2   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση προϊόντων καπνού από τη μητέρα  
P04.3   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από χρήση αλκοόλ από τη μητέρα 
  Εξαιρούνται: εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (Q86.0) 
P04.4   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα 
  Εξαιρούνται: αναισθησία και αναλγησία της μητέρας (P04.0) 
   συμπτώματα στέρησης της μητέρας από τη διακοπή εθιστικών φαρμάκων 

(P96.1) 
P04.5   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από τη χρήση διατροφικών χημικών  

ουσιών από τη μητέρα 
P04.6   Έμβρυο και νεογνό με επιπτώσεις από έκθεση της μητέρας σε χημικές 

ουσίες του περιβάλλοντος 
P04.8   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από άλλες επιβλαβείς επιδράσεις μητρικής προέλευσης 
P04.9   Έμβρυο και νεογνό με προσβολή από επιβλαβή επίδραση μητρικής προέλευσης, μη 

καθορισμένη 
 
 
 
Διαταραχές 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 

Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον 
αφορά το βάρος και πάνω από τη 10η εκατοστιαία θέση όσον αφορά το μήκος σε σχέση με την 
ηλικία κύησης 

 Λιποβαρές για την ημερομηνία κύησης  
P05.1   Μικρό για την ηλικία κύησης 

Έτσι συνήθως χαρακτηρίζεται έμβρυο που βρίσκεται κάτω από τη 10η εκατοστιαία θέση τόσο 
όσον αφορά το ύψος όσο και το βάρος σε σχέση με την ηλικία κύησης 
Μικρό για τη διάρκεια κύησης  
Μικρό και λιποβαρές για τη διάρκεια 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 

  Εξαιρούνται: εμβρυϊκή κακή θρέψη με αναφορά για: 
   • λιποβαρές για την ηλικία κύησης (P05.0) 
   • μικρό για την ηλικία κύησης (P05.1) 
P05.9   Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη, μη καθορισμένη  
 Καθυστέρηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης ΜΚΑ  
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P07 Διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό βάρος γέννησης που 
δεν ταξινομούνται αλλού 
Σημείωση:  Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, για 

την κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος 
γέννησης 

  Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως η 
αιτία θνησιμότητας, νοσηρότητας ή συμπληρωματικής φροντίδας στο 
νεογνό 

  Εξαιρούνται: χαμηλό βάρος γέννησης που οφείλεται σε βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη και 
κακή θρέψη του εμβρύου (P05.-) 

P07.0   Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης 
Βάρος γέννησης ίσο ή μικρότερο από 999 γραμμάρια. 

P07.1   Άλλο χαμηλό βάρος γέννησης 
 Βάρος γέννησης μεταξύ 1000-2499 γραμμαρίων. 
P07.2   Υπέρμετρη ανωριμότητα  
  Κυοφορία μικρότερη των 28 συμπληρωμένων εβδομάδων (ή λιγότερη από 196 

συμπληρωμένων ημερών). 
P07.3   Άλλα πρόωρα βρέφη  

Κυοφορία 28 συμπληρωμένων εβδομάδων ή και μεγαλύτερη, αλλά μικρότερη των 37 
συμπληρωμένων εβδομάδων (196 συμπληρωμένων ημερών, αλλά λιγότερη από 259 
συμπληρωμένων ημερών). 
Προωρότητα ΜΚΑ 

  
P08   Διαταραχές που σχετίζονται με παράταση της κύησης και μεγάλο βάρος γέννησης 

Σημείωση:  Όταν τόσο το βάρος γέννησης όσο και η ηλικία κύησης είναι γνωστά, γι 
ατην κωδικοποίηση θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο βάρος 
γέννησης 

  Περιλαμβάνονται: οι παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις, χωρίς επιπλέον καθορισμό, ως 
οι αιτίες θνησιμότητας, νοσηρότητας και συμπληρωματικής φροντίδας στο 
νεογνό 

P08.0   Εξαιρετικά μεγάλο βρέφος 
 Συνήθως υπονοείται βάρος γέννησης 4.500 γραμμαρίων ή και περισσότερο 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο: 
    βρέφους διαβητικής μητέρας (P70.1) 
    βρέφους μητέρας που πάσχει από διαβήτη κύησης (P70.0) 
P08.1   Άλλα νεογνά με μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης  

Άλλο έμβρυο ή νεογνό βαρύ ή μεγάλο σε σχέση με τις ημερομηνίες (κύησης) άσχετα με την 
διάρκεια της κυοφορίας 

P08.2   Νεογνό, παρατεινόμενης κύησης χωρίς μεγάλο βάρος για την ηλικία κύησης 
Έμβρυο ή νεογνό με διάρκεια κύησης 42 ή περισσότερων συμπληρωμένων εβδομάδων (294 
ημερών ή περισσότερο) χωρίς να έχει υπερβολικό βάρος ή να είναι μεγάλο σε σχέση με την 
ηλικία κύησης 
Παράταση κύησης ΜΚΑ 
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Τραύματα κατά τον τοκετό  
(P10-P15) 
  
P10    Ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό 
  Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή αιμορραγία του εμβρύου ή του νεογνού: 
   • ΜΚΑ (P52.9) 
  • που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-) 
P10.0   Υποσκληρίδια αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό 

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα (εντοπισμένο) που οφείλεται σε τραυματισμούς κατά τον τοκετό 
  Εξαιρούνται: υποσκληρίδια αιμορραγία που συνοδεύει τη διατομή του σκηνιδίου (P10.4) 
P10.1   Εγκεφαλική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P10.2   Ενδοκοιλιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P10.3   Υπαραχνοειδής αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P10.4   Διατομή του σκηνιδίου  που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P10.8   Άλλες ενδοκρανιακές διασχίσεις και αιμορραγίες κατά τον τοκετό 
P10.9   Μη καθορισμένη ενδοκρανιακή διάσχιση και αιμορραγία κατά τον τοκετό 
  
P11 Άλλοι τραυματισμοί του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 
P11.0   Εγκεφαλικό οίδημα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P11.1   Άλλη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά 

τον τοκετό 
P11.2   Μη καθορισμένη εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P11.3   Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου κατά τον τοκετό 

Παράλυση του προσωπικού νεύρου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό  
P11.4   Τραυματισμός άλλων κρανιακών νεύρων κατά τον τοκετό 
P11.5   Τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού κατά τον τοκετό 

Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P11.9   Τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος 
  
P12 Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό 
P12.0   Κεφαλαιμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P12.1   Μυκητοειδής διαταραχή των τριχών που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P12.2   Eπικρανιακή υποαπονευρωματική αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον 

τοκετό 
P12.3   Εκχυμώσεις του τριχωτού της κεφαλής που οφείλονται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P12.4   Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού από τα μηχανήματα 

παρακολούθησης 
Δειγματοληπτική τομή 
Τραυματισμός από ηλεκτρόδια του κρανίου 

P12.8   Άλλοι τραυματισμοί του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό 
P12.9   Τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος 
  
P13 Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης κατά τον τοκετό (P11.5) 
P13.0   Κάταγμα του κρανίου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P13.1   Άλλοι τραυματισμοί του κρανίου κατά τον τοκετό  
  Εξαιρούνται: κεφαλαιμάτωμα (P12.0) 
P13.2   Τραυματισμός του μηριαίου κατά τον τοκετό 
P13.3   Τραυματισμός άλλων μακρών οστών κατά τον τοκετό 
P13.4   Κάταγμα της κλείδας που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P13.8   Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του σκελετού κατά τον τοκετό 
P13.9   Τραυματισμός του σκελετού κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος 
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P14 Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 
P14.0   Παράλυση του Erb που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P14.1   Παράλυση του Klumpke οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P14.2   Παράλυση του φρενικού νεύρου οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P14.3   Άλλοι τραυματισμοί του βραχιόνιου πλέγματος κατά τον τοκετό 
P14.8   Τραυματισμοί άλλων τμημάτων του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό 
P14.9   Τραυματισμός του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος 
  
P15 Άλλοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό 
P15.0   Τραυματισμός του ήπατος κατά τον τοκετό 

Ρήξη του ήπατος που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P15.1   Τραυματισμός του σπλήνα κατά τον τοκετό 

Ρήξη του σπλήνα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P15.2   Τραυματισμός του στερνοκλειδομαστοειδούς κατά τον τοκετό 
P15.3   Τραυματισμός του οφθαλμού κατά τον τοκετό 
  Υποεπιπεφυκοτική  αιμορραγία (υπόσφαγμα) } που οφείλεται σε τραυματισμό  
  Τραυματικό γλαύκωμα  }   κατά τον τοκετό 
P15.4   Τραυματισμός του προσώπου κατά τον τοκετό 

Συμφόρηση του προσώπου που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P15.5 Τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων κατά τον τοκετό 
P15.6   Νέκρωση του υποδόριου λίπους που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 
P15.8   Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί κατά τον τοκετό 
P15.9   Τραυματισμός κατά τον τοκετό, μη καθορισμένος 
 
 
 
   
Αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές ειδικές της περιγεννητικής 
περιόδου  
(P20-P29) 
 
 
P20 Ενδομήτρια υποξία 
  Περιλαμβάνονται:  ανώμαλος καρδιακός ρυθμός του εμβρύου 
   εμβρυϊκή ή ενδομήτρια: 
    οξέωση 
    ανοξία 
    ασφυξία 
    δυσπραγία  
    υποξία 
   μηκώνιο στο ενάμνιο 
   δίοδος μηκωνίου 
 Εξαιρούνται:  ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία (P52.-) 
P20.0 Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά πριν από την έναρξη του τοκετού 
P20.1 Ενδομήτρια υποξία που διαπιστώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τοκετού 
P20.9 Ενδομήτρια υποξία, μη καθορισμένη 
  
P21 Ασφυξία κατά τον τοκετό 

Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις με χαμηλή 
βαθμολογία Apgar χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή άλλα αναπνευστικά 
προβλήματα. 

  Εξαιρούνται: ενδομήτρια υποξία ή ασφυξία (P20.-) 
 
 



ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 

 547

P21.0   Σοβαρή ασφυξία κατά τη γέννηση 
Παλμοί λιγότεροι των 100 ανά λεπτό κατά τη γέννηση με πτωτική τάση ή που παραμένουν 
σταθεροί, αναπνοή απούσα ή ασθμαίνουσα, κακή χροιά δέρματος, απουσία μυϊκού τόνου 
Ασφυξία με βαθμολογία Apgar από 0 έως 3 στο πρώτο λεπτό  
Λευκή ασφυξία 

P21.1   Ήπια και μέτρια ασφυξία κατά τη γέννηση 
Η φυσιολογική αναπνοή δεν εγκαθίσταται μέσα σε ένα λεπτό, αλλά ο καρδιακός ρυθμός είναι 
100 και άνω, μερική παρουσία μυϊκού τόνου, μερική απάντηση στα ερεθίσματα. 
Ασφυξία με βαθμολογία Apgar 4 - 7 στο πρώτο λεπτό  
Κυανή ασφυξία 

P21.9   Ασφυξία κατά τη γέννηση, μη καθορισμένη 
Ανοξία  } 
Ασφυξία  } ΜΚΑ 
Υποξία  } 

 
P22 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού 
  Εξαιρούνται: αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού (P28.5) 
P22.0   Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας 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 
  Περιλαμβάνονται: λοιμώδης πνευμονία που μεταδόθηκε κατά την ενδομήτρια ζωή ή κατά τον 

τοκετό 
  Εξαιρούνται: πνευμονία του νεογνού από εισρόφηση (P24.-) 
P23.0   Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα 
  Εξαιρούνται: πνευμονίτιδα 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 ινφλουέντσας 
Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας 
Μυκόπλασμα 
Στρεπτόκοκκο, εκτός της ομάδας Β 

P23.8   Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε άλλους μικροοργανισμούς 
P23.9   Συγγενής πνευμονία, μη καθορισμένη 
 
 P24    Σύνδρομα εισρόφησης στο νεογνό 
  Περιλαμβάνονται: 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 
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 Διάμεσο εμφύσημα και σχετικές καταστάσεις που προέρχεται από την περιγεννητική 
περίοδο 

P25.0 Διάμεσο εμφύσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P25.1   Πνευμοθώρακας που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P25.2   Πνευμομεσοθωράκιο που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P25.3   Πνευμοπερικάρδιο που προέρχεται  από την περιγεννητική περίοδο 
P25.8   Άλλες καταστάσεις σχετικές με διάμεσο εμφύσημα που προέρχονται από την 
 περιγεννητική περίοδο 
  
P26 Πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P26.0   Τραχειοβρογχική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P26.1   Μαζική πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P26.8   Άλλες πνευμονικές αιμορραγίες που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P26.9   Μη καθορισμένη πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
  
P27 Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P27.0   Σύνδρομο Wilson-Mikity 

Ανωριμότητα των πνευμόνων 
P27.1   Βρογχοπνευμονική δυσπλασία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο 
P27.8   Άλλα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 

Συγγενής πνευμονική ίνωση 
Πνεύμονας από μηχανικό αερισμό του νεογνού  

P27.9 Μη καθορισμένο χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που προέρχεται από την περιγεννητική 
περίοδο,  

 
P28 Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος (Q30-Q34) 
P28.0   Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού 

Πρωτοπαθής αδυναμία διάτασης των τελικών αναπνευστικών μονάδων 
Πνευμονική:  
• υποπλασία που σχετίζεται με μικρής διάρκειας κυοφορία 
• ανωριμότητα ΜΚΑ 

P28.1   Άλλη και μη καθορισμένη ατελεκτασία του νεογνού  
Ατελεκτασία: 
• ΜΚΑ 
• μερική 
• δευτεροπαθής 
Ατελεκτασία από απορρόφηση χωρίς σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας 

P28.2   Κυανωτικές κρίσεις στο νεογνό 
  Εξαιρούνται: άπνοια του νεογνού (P28.3-P28.4) 
P28.3   Πρωτοπαθής υπνική άπνοια του νεογνού 

Άπνοια ύπνου στο νεογνό ΜΚΑ 
P28.4   Άλλη νεογνική άπνοια 
P28.5   Αναπνευστική ανεπάρκεια του νεογνού 
P28.8   Άλλες καθορισμένες αναπνευστικές καταστάσεις του νεογνού 

Συγγενής (λαρυγγικός) συριγμός ΜΚΑ 
Καταρροϊκό ρινικό έκκριμα στο νεογνό 

  Εξαιρούνται: πρώιμη συγγενής συφιλιδική ρινίτιδα (A50.0) 
P28.9   Αναπνευστική κατάσταση του νεογνού, μη καθορισμένη 
  
P29 Καρδιαγγειακές διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφοριακού συστήματος (Q20-Q28) 
P29.0   Νεογνική καρδιακή ανεπάρκεια 
P29.1   Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού του νεογνού 
P29.2   Νεογνική υπέρταση 
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P29.3   Παραμονή εμβρυϊκής κυκλοφορίας 
Όψιμη σύγκλειση του Βοτάλειου πόρου 
Πνευμονική υπέρταση του νεογνού (επίμονη) 

P29.4   Παροδική μυοκαρδιακή ισχαιμία του νεογνού 
P29.8   Άλλες καρδιακές διαταραχές, που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P29.9   Καρδιαγγειακή διαταραχή που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη 
 καθορισμένη 
 
 
 
 
Λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου  
(P35-P39) 
 
Περιλαμβάνονται: λοιμώξεις που μεταδόθηκαν κατά την ενδομήτρια ζωή ή τον τοκετό 
 
Εξαιρούνται: ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας  
  του ανθρώπου [HIV] (Z21) 
  συγγενής:  
  • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.-) 
  • πνευμονία (P23.-) 
  • σύφιλη (A50.-) 
  νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-

B24) 
  λοιμώδη νοσήματα που μεταδόθηκαν μετά τον τοκετό (A00-B89, J09-J11) 
 λοιμώδη νοσήματα του εντέρου (A00-A09) 
 εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 

ανθρώπου [HIV] (R75) 
  λοιμώδη νοσήματα της μητέρας ως αιτία θνησιμότητας ή νοσηρότητας στο 

έμβρυο ή το νεογνό το οποίο δεν εκδηλώνει το νόσημα (P00.2) 
  νεογνικός τέτανος (A33) 
  
P35    Συγγενή ιογενή νοσήματα 
P35.0   Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς 

Πνευμονίτιδα από συγγενή ερυθρά 
P35.1   Συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό 
P35.2   Συγγενής ερπητική λοίμωξη [ιός του απλού έρπητα] 
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 
  Περιλαμβάνονται: συγγενής σηψαιμία 
P36.0   Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο, ομάδας Β 
P36.1   Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε άλλους και μη καθορισμένους στρεπτόκοκκους 
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 
P36.4   Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε Escherichia Coli 
P36.5   Σηψαιμία του νεογνού που οφείλεται σε αναερόβια 
P36.8   Άλλη βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού  
P36.9   Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού, μη καθορισμένη 
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P37    Άλλα συγγενή λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
  Εξαιρούνται: συγγενής σύφιλη (A50.-) 
   νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου ή του νεογνού (P77) 
   νεογνική διάρροια: 
   • λοιμώδης (A00-A09) 
   • μη λοιμώδης (P78.3) 
   νεογνική οφθαλμία που οφείλεται σε γονόκοκκο (A54.3) 
   νεογνικός τέτανος (A33) 
P37.0   Συγγενής φυματίωση 
P37.1   Συγγενής τοξοπλάσμωση 

Υδροκεφαλία από συγγενή τοξοπλάσμωση 
P37.2   Νεογνική (γενικευμένη) λιστερίωση 
P37.3   Συγγενής 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 
  
P38 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία 
  
P39 Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου 
P39.0   Νεογνική λοιμώδης μαστίτιδα 
  Εξαιρούνται: 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 

  Εξαιρούνται: γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα (A54.3) 
P39.2   Ενδοαμνιακή λοίμωξη του εμβρύου, που δεν ταξινομείται αλλού 
P39.3 Νεογνική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος  
P39.4   Νεογνική λοίμωξη του δέρματος 

Νεογνική πυοδερμία 
  Εξαιρούνται: νεογνική πέμφιγα (L00) 
   σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00) 
P39.8 Άλλες καθορισμένες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου 
P39.9 Λοίμωξη ειδική της περιγεννητικής περιόδου, μη καθορισμένη 
 
 
 
Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού  
(P50-P61) 
 
 Εξαιρούνται: συγγενής στένωση 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 
  Εξαιρούνται: 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  
P50.4   Αιμορραγία προς μητρική κυκλοφορία 
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P50.5   Εμβρυϊκή απώλεια αίματος από το κομμένο άκρο του ομφάλιου λώρου 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 
  Εξαιρούνται: 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 

Διαφυγή της απολίνωσης 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 
  Περιλαμβάνονται: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε ανοξία ή υποξία 
  Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή αιμορραγία που οφείλεται σε τραυματισμό:  
    κατά τον τοκετό (P10.-) 
    της μητέρας (P00.5) 
    άλλο (S06.-) 
P52.0   Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 1, του εμβρύου και του νεογνού,  

Υποεπενδυματική αιμορραγία (χωρίς ενδοκοιλιακή επέκταση) 
P52.1   Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 2, του εμβρύου και του νεογνού 

Υποεπενδυματική αιμορραγία με ενδοκοιλιακή επέκταση 
P52.2   Ενδοκοιλιακή (μη τραυματική) αιμορραγία, σταδίου 3, του εμβρύου και του νεογνού 

Υποεπενδυματική αιμορραγία με αμφότερες ενδοκοιλιακή και ενδοεγκεφαλική επέκταση 
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 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  

Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ στο νεογνό 
 
P54 Άλλες αιμορραγίες του νεογνού 
  Εξαιρούνται: εμβρυϊκή απώλεια αίματος (P50.-) 
   πνευμονική αιμορραγία που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο (P26.-) 
P54.0   Νεογνική αιματέμεση 
  Εξαιρούνται: αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2) 
P54.1   Νεογνική μέλαινα κένωση 
  Εξαιρούνται: αυτή που οφείλεται σε κατάποση μητρικού αίματος (P78.2) 
P54.2   Αιμορραγία του ορθού στο νεογνό  
P54.3   Άλλη γαστρεντερική αιμορραγία στο νεογνό 
P54.4   Αιμορραγία των επινεφριδίων στο νεογνό 
P54.5   Δερματική αιμορραγία στο νεογνό 

Μωλωπισμός  } 
Εκχυμώσεις  } 
Πετέχειες  } στο έμβρυο ή το νεογνό 
Επιπολής αιματώματα  } 

  Εξαιρούνται: μωλωπισμός του τριχωτού της κεφαλής που οφείλεται σε τραυματισμό κατά 
τον τοκετό (P12.3) 

   κεφαλαιμάτωμα που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P12.0) 
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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  
  Εξαιρούνται: εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) 
    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 
P57.8   Άλλος καθορισμένος πυρηνικός ίκτερος 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Crigler-Najjar (E80.5) 
P57.9   Πυρηνικός ίκτερος, μη καθορισμένος 
  
P58    Νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε άλλη εκτεταμένη αιμόλυση 
  Εξαιρούνται: 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 φάρμακα που μεταδίδονται από τη 

 μητέρα ή χορηγούνται στο νεογνό 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωτερικής αιτίας (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, για 
να προσδιορίσετε το φάρμακο, αν ο ίκτερος είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. 

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 
  Εξαιρούνται: νεογνικός ίκτερος που οφείλεται σε ενδογενής διαταραχές του μεταβολισμού 

(E70-E90) 
   πυρηνικός ίκτερος (P57.-) 
P59.0   Νεογνικός ίκτερος που σχετίζεται με πρόωρο τοκετό  

Υπερχολερυθριναιμία της προωρότητας 
Ίκτερος που οφείλεται σε καθυστερημένη σύζευξη της χολερυθρίνης η οποία σχετίζεται με 
πρόωρο τοκετό 

P59.1   Σύνδρομο συμπυκνωμένης χολής 
P59.2   Νεογνικός ίκτερος από άλλη και μη καθορισμένη ηπατοκυτταρική βλάβη 
  Εξαιρούνται: συγγενής ιογενής ηπατίτιδα (P35.3) 
P59.3   Νεογνικός ίκτερος από αναστολέα του μητρικού γάλακτος  
P59.8   Νεογνικός ίκτερος από άλλα καθορισμένα αίτια 
P59.9   Νεογνικός ίκτερος, μη καθορισμένος 

Φυσιολογικός ίκτερος (έντονος) (παρατεταμένος) ΜΚΑ 
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P60   Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη στο έμβρυο και το νεογνό 
Σύνδρομο στέρησης ινωδογόνου του εμβρύου ή του νεογνού 

  
P61    Άλλες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές  
  Εξαιρούνται: παροδική υπογαμμασφαιριναιμία του νεογνού (D80.7) 
P61.0   Παροδική θρομβοπενία του νεογνού 

Νεογνική θρομβοπενία που οφείλεται σε: 
• αφαιμαξομετάγγιση   
• ιδιοπαθή θρομβοπενία της μητέρας 
• ισοανοσοποίηση 

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 
P61.5   Παροδική νεογνική ουδετεροπενία  
P61.6   Άλλες παροδικές διαταραχές της πήξης στο νεογνό 
P61.8    Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές αιματολογικές διαταραχές  
P61.9    Περιγεννητική αιματολογική διαταραχή , μη καθορισμένη 
 
 
 
Παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές ειδικές για το έμβρυο 
και το νεογνό  
(P70-P74) 
 
 Περιλαμβάνονται: παροδικές ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από την 

αντίδραση του βρέφους σε μητρικούς ενδοκρινικούς και μεταβολικούς 
παράγοντες, ή στην προσαρμογή του στην εξωμήτρια ζωή 

  
P70 Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το 

νεογνό 
P70.0   Σύνδρομο βρέφους μητέρας με διαβήτη της κύησης 
P70.1   Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας 

Σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας (προϋπάρχων) που προσβάλλει το 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 
  Εξαιρούνται: 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  
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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  
  Εξαιρούνται: συγγενής υποθυρεοειδισμός με ή χωρίς βρογχοκήλη (E03.0-E03.1) 
   δυσορμονογενετική βρογχοκήλη (E07.1) 
   σύνδρομο Pendred (E07.1) 
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 μεταβολική οξέωση του νεογνού 
P74.1    Αφυδάτωση του νεογνού 
P74.2 Διαταραχές του ισοζυγίου νατρίου του νεογνού 
P74.3 Διαταραχές του ισοζυγίου καλίου του νεογνού 
P74.4 Άλλες παροδικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές του νεογνού 
P74.5 Παροδική τυροσιναιμία του νεογνού 
P74.8 Άλλες παροδικές μεταβολικές διαταραχές του νεογνού 
P74.9 Παροδική μεταβολική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη 
   
 
 
Διαταραχές του πεπτικού συστήματος του εμβρύου και του νεογνού  
(P75-P78) 
 
P75*   Ειλεός από μηκώνιο (E84.1+) 
  
P76 Άλλη εντερική απόφραξη του νεογνού 
P76.0   Σύνδρομο βύσματος μηκωνίου 
P76.1   Παροδικός ειλεός του νεογνού 
  Εξαιρούνται: νόσος του Hirschsprung (Q43.1) 
P76.2   Εντερική απόφραξη που οφείλεται σε πήγματα γάλακτος 
P76.8   Άλλη καθορισμένη εντερική απόφραξη του νεογνού 
  Εξαιρούνται: εντερική απόφραξη που ταξινομείται στα K56.0 -K56.5 
P76.9   Εντερική απόφραξη του νεογνού, μη καθορισμένη 
  
P77    Νεκρωτική εντεροκολίτιδα του εμβρύου και του νεογνού 
  
P78    Άλλες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος  
  Εξαιρούνται: νεογνικές αιμορραγίες του γαστρεντερικού συστήματος (P54.0-P54.3) 
P78.0   Περιγεννητική εντερική διάτρηση  

Περιτονίτιδα από μηκώνιο 
P78.1   Άλλη νεογνική περιτονίτιδα 

Νεογνική περιτονίτιδα ΜΚΑ 
P78.2   Αιματέμεση και μέλαινα του νεογνού που οφείλονται σε κατάποση μητρικού αίματος 
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P78.3   Μη λοιμώδης νεογνική διάρροια  
Νεογνική διάρροια ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: νεογνική διάρροια ΜΚΑ σε χώρες όπου η κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι 
είναι λοιμώδους αιτιολογίας (A09) 

P78.8   Άλλες καθορισμένες περιγεννητικές διαταραχές του πεπτικού συστήματος  
Συγγενής κίρρωση (του ήπατος) 
Πεπτικό έλκος του νεογνού 

P78.9   Περιγεννητική διαταραχή του πεπτικού συστήματος , μη καθορισμένη 
 
 
  
Καταστάσεις που αφορούν τους καλυπτήριους ιστούς και τη θερμορύθμιση 
του εμβρύου και του νεογνού  
(P80-P83) 
  
P80    Υποθερμία του νεογνού 
P80.0   Σύνδρομο ψυχρού τραυματισμού  

Σοβαρή και συνήθως χρόνια υποθερμία που εμφανίζεται με ροδαλό προσωπείο, οίδημα, 
νευρολογικές και βιοχημικές διαταραχές. 

  Εξαιρούνται: ήπια υποθερμία του νεογνού (P80.8) 
P80.8   Άλλη υποθερμία του νεογνού 

Ήπια υποθερμία του νεογνού 
P80.9   Υποθερμία του νεογνού, μη καθορισμένη 
  
P81 Άλλες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού 
P81.0   Περιβαλλοντική υπερθερμία του νεογνού 
P81.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές της θερμορύθμισης του νεογνού 
P81.9   Διαταραχή της θερμορύθμισης του νεογνού, μη καθορισμένη 

Πυρετός του νεογνού ΜΚΑ 
  
P83 Άλλες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό 
  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος και των καλυπτήριων ιστών (Q80-Q84) 
   σμηγματόρροια του τριχωτού της κεφαλής του νεογνού (L21.0)  
   δερματίτιδα εκ σπαργάνων (L22) 
   εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο (P56.-) 
   νεογνική λοίμωξη του δέρματος (P39.4) 
   σύνδρομο τοξικής επιδερμόλυσης από σταφυλόκοκκο (L00) 
P83.0   Νεογνικό σκληροίδημα 
P83.1   Τοξικό ερύθημα του νεογνού 
P83.2   Εμβρυϊκός ύδρωπας που δεν οφείλεται σε αιμολυτική νόσο 

Εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ 
P83.3   Άλλο και μη καθορισμένο οίδημα ειδικό για το έμβρυο και το νεογνό 
P83.4   Διόγκωση του μαστού του νεογνού 

Μη λοιμώδης μαστίτιδα του νεογνού 
P83.5   Συγγενής υδροκήλη 
P83.6   Πολύποδας του ομφάλιου λώρου του νεογνού 
P83.8   Άλλες καθορισμένες καταστάσεις των καλυπτήριων ιστών ειδικές για το έμβρυο και το 

νεογνό 
Σύνδρομο χαλκώχρου νεογνού  
Νεογνική σκληροδερμία 
Νεογνική κνίδωση 

P83.9   Κατάσταση των καλυπτήριων ιστών ειδική για το έμβρυο και το νεογνό, μη καθορισμένη 
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Άλλες διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο  
(P90-P96) 
  
P90    Σπασμοί του νεογνού 
  Εξαιρούνται: καλοήθεις νεογνικοί σπασμοί (οικογενείς) (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 καταστολή  
P91.5   Νεογνικό κώμα 
P91.6 Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια του νεογνού 
P91.8   Άλλες καθορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές του νεογνού 
P91.9   Εγκεφαλική διαταραχή του νεογνού, μη καθορισμένη 
  
P92 Προβλήματα σίτισης του νεογνού 
P92.0 Έμετος του νεογνού 
P92.1 Παλινδρόμηση της τροφής (αναγωγή) και μηρυκασμός του νεογνού 
P92.2 Βραδεία σίτιση του νεογνού 
P92.3 Υποσιτισμός του νεογνού 
P92.4 Υπερσιτισμός του νεογνού 
P92.5 Νεογνική δυσχέρεια κατά τον θηλασμό 
P92.8 Άλλα προβλήματα σίτισης του νεογνού 
P92.9 Πρόβλημα σίτισης του νεογνού, μη καθορισμένο 
  
P93 Αντιδράσεις και δηλητηριάσεις που οφείλονται σε φάρμακα που χορηγούνται στο έμβρυο 

και το νεογνό 
Σύνδρομο Grey (φαιού βρέφους) από χορήγηση χλωραμφενικόλης στο νεογνό 

  Εξαιρούνται: ίκτερος που οφείλεται σε φάρμακα ή τοξίνες που μεταδίδονται από τη μητέρα ή 
χορηγούνται στο νεογνό (P58.4) 

   αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από τη λήψη οπιοειδών, ηρεμιστικών και άλλων 
φαρμάκων από τη μητέρα (P04.0-P04.1, P04.4) 

   στερητικά συμπτώματα από: 
   • τη χρήση  εθιστικών ουσιών από τη μητέρα (P96.1) 
   • τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό (P96.2) 
  
P94 Διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού 
P94.0   Παροδική νεογνική μυασθένεια  
  Εξαιρούνται: μυασθένεια (G70.0) 
P94.1   Συγγενής υπερτονία 
P94.2   Συγγενής υποτονία 

Μη ειδικό σύνδρομο υποτονικού εμβρύου 
P94.8   Άλλες διαταραχές του μυϊκού τόνου του νεογνού 
P94.9   Διαταραχή του μυϊκού τόνου του νεογνού, μη καθορισμένη 
  
P95 Εμβρυϊκός θάνατος μη καθορισμένης αιτίας 

Θνησιγενές έμβρυο ΜΚΑ 
Γέννηση νεκρού εμβρύου ΜΚΑ 

  
P96 Άλλες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P96.0   Συγγενής νεφρική ανεπάρκεια 

Ουραιμία του νεογνού 
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P96.1   Νεογνικά στερητικά συμπτώματα από τη χρήση εθιστικών φαρμάκων από τη μητέρα 
Σύνδρομο φαρμακευτικής στέρησης σε βρέφος εξαρτημένης μητέρας 

  Εξαιρούνται: αντιδράσεις και δηλητηριάσεις από τη χορήγηση οπιοειδών και ηρεμιστικών 
στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού (P04.0) 

P96.2   Στερητικά συμπτώματα από τη θεραπευτική χρήση φαρμάκων στο νεογνό 
P96.3   Διεύρυνση των ραφών του κρανίου στο νεογνό 

Νεογνική κρανιόφθιση 
P96.4   Διακοπή της κύησης, που θίγει την επιβίωση του εμβρύου και του νεογνού 
  Εξαιρούνται: διακοπή της κύησης (λόγω προβλημάτων από τη μητέρα) (O04.-) 
P96.5   Επιπλοκές των ενδομήτρων επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
P96.8   Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P96.9   Κατάσταση που προέρχεται από την περιγεννητική περίοδο, μη καθορισμένη 

Συγγενής αδυναμία ΜΚΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII 
 

Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες  
(Q00-Q99) 
 
  
Εξαιρούνται:  ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού (E70-E90)   
 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
Q00-Q07 Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος 
Q10-Q18 Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του αυχένα 
Q20-Q28 Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος 
Q30-Q34 Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος 
Q35-Q37 Χειλεοσχιστία 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 ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος 
Q80-Q89 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες 
Q90-Q99 Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
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Συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος  
(Q00- Q07) 
  
Q00    Ανεγκεφαλία και συναφείς ανωμαλίες 
Q00.0   Ανεγκεφαλία 

Ακεφαλία 
Ακρανία 
Αμυελεγκεφαλία 
Ημιανεγκεφαλία 
Ημικεφαλία 

Q00.1   Κρανιοραχίσχιση 
Q00.2   Ινιεγκεφαλία  
  
Q01    Εγκεφαλοκήλη 
  Περιλαμβάνονται: εγκεφαλομυελοκήλη 
   υδρεγκεφαλοκήλη 
   υδρομηνιγγοκήλη, κρανιακή 
   μηνιγγοκήλη, εγκεφαλική 
   μηνιγγοεγκεφαλοκήλη 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Meckel–Cruber (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 

Υδρομικροκεφαλία 
Μικρεγκεφαλία 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9) 
  
Q03    Συγγενής υδροκέφαλος 
  Περιλαμβάνονται: υδροκέφαλος σε νεογνό 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0) 
   υδροκέφαλος: 
   • επίκτητος (G91.-) 
   • που οφείλεται σε συγγενή τοξοπλάσμωση (P37.1) 
   • με δισχιδή ράχη (Q05.0-Q05.4) 
Q03.0   Ανωμαλίες του υδραγωγού του Sylvius 

Υδραγωγού του Sylvius: 
• ανωμαλία 
• απόφραξη, συγγενής  
• στένωση 

Q03.1   Ατρησία των τρημάτων των Magendie και Luschka  
Σύνδρομο Dandy-Walker 

Q03.8   Άλλος συγγενής υδροκέφαλος 
Q03.9   Συγγενής υδροκέφαλος, μη καθορισμένος 
  
Q04    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου 
  Εξαιρούνται: κυκλωπία (Q87.0) 
   μακροκεφαλία (Q75.3) 
Q04.0   Συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου 

Αγενεσία του μεσολοβίου 
Q04.1   Αρινεγκεφαλία 
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Q04.2   Ολοπροσεγκεφαλία  
Q04.3   Άλλες ελλειμματικές δυσπλασίες του εγκεφάλου 

Έλλειψη }  
Αγενεσία } 
Απλασία } τμήματος του εγκεφάλου 
Υποπλασία }  
Αγυρία 
Υδρανεγκεφαλία 
Λειεγκεφαλία 
Μικρογυρία 
Παχυγυρία 

  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του μεσολοβίου (Q04.0) 
Q04.4   Διαφραγματo-oπτική  δυσπλασία 
Q04.5   Μεγαλεγκεφαλία 
Q04.6   Συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις  

Πορεγκεφαλία 
Σχιζεγκεφαλία 

  Εξαιρούνται: επίκτητη πορεγκεφαλική κύστη (G93.0) 
Q04.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εγκεφάλου 

Μακρογυρία 
Q04.9   Συγγενής ανωμαλία του εγκεφάλου, μη καθορισμένη 

Συγγενής(είς): 
 ανωμαλία }  
 δυσπλασία }  
 νόσημα ή αλλοίωση } ΜΚΑ του εγκεφάλου 
 πολλαπλές ανωμαλίες }  

  
Q05 Δισχιδής ράχη 
  Περιλαμβάνονται: υδρομηνιγγοκήλη (νωτιαία) 
   μηνιγγοκήλη (νωτιαία) 
   μηνιγγομυελοκήλη 
   μυελοκήλη 
   μυελομήνιγγοκήλη 
   ραχίσχιση 
   δισχιδής ράχη (ανοικτή) (κυστική) 
   συριγγομυελοκήλη 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο Arnold-Chiari (Q07.0) 
   λανθάνουσα δισχιδής ράχη (Q76.0) 
Q05.0   Αυχενική δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο 
Q05.1   Θωρακική δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο 

Δισχιδής ράχη: 
• ραχιαία } με υδροκέφαλο 
• θωρακοοσφυϊκή } 

Q05.2   Οσφυϊκή δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο 
Οσφυοϊερή δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο 

Q05.3   Δισχιδής ράχη της ιερής χώρας με υδροκέφαλο 
Q05.4   Μη καθορισμένη δισχιδής ράχη με υδροκέφαλο 
Q05.5   Αυχενική δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο 
Q05.6   Θωρακική δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο 

Δισχιδής ράχη: 
• ραχιαία ΜΚΑ 
• θωρακοοσφυϊκή ΜΚΑ 

Q05.7   Οσφυϊκή δισχιδής ράχη χωρίς υδροκέφαλο 
Οσφυοϊερή δισχιδής ράχη ΜΚΑ 

Q05.8   Δισχιδής ράχη της ιερής χώρας χωρίς υδροκέφαλο 
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Q05.9   Δισχιδής ράχη, μη καθορισμένη 
  
Q06   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού 
Q06.0   Αμυελία 
Q06.1   Υποπλασία και δυσπλασία του νωτιαίου μυελού 

Ατελομυελία 
Μυελατέλια 
Μυελοδυσπλασία του νωτιαίου μυελού 

Q06.2   Διαστηματομυελία 
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 }  
• δυσπλασία }  ΜΚΑ του νωτιαίου μυελού ή των μηνίγγων 
• νόσημα ή αλλοίωση } 

  
Q07   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day] (G90.1) 
   νευρινωμάτωση (καλοήθης) (Q85.0) 
Q07.0   Σύνδρομο Arnold-Chiari 
Q07.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος 

Αγενεσία νεύρου 
Μετατόπιση του βραχιόνιου πλέγματος 
Σύνδρομο νεύματος βλεφάρου και γνάθου  
Σύνδρομο Marcus Gunn 

Q07.9   Συγγενής ανωμαλία του νευρικού συστήματος, μη καθορισμένη 
Συγγενής: 
• ανωμαλία }  
• δυσπλασία }  ΜΚΑ του νευρικού συστήματος 
• νόσημα ή αλλοίωση } 

 
  
  
Συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού, του ωτός, του προσώπου και του 
τραχήλου 
(Q10-Q18) 
 
 Εξαιρούνται: χειλεοσχιστία [λαγώχειλος] και υπερωϊοσχιστία [λυκόστομα] (Q35-Q37) 
  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) 
  
Q10    Συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου, της δακρυϊκής συσκευής και του οφθαλμικού κόγχου  
  Εξαιρούνται: κρυπτόφθαλμος: 
   • ΜΚΑ (Q11.2) 
   • σύνδρομο (Q87.0) 
Q10.0   Συγγενής πτώση  
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Q10.1   Συγγενές εκτρόπιο 
Q10.2   Συγγενές εντρόπιο 
Q10.3   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του βλεφάρου 

Αβλέφαρον 
Έλλειψη ή αγενεσία: 
• βλεφαρίδων 
• βλεφάρου 
Επικουρικό(οί):  
• βλέφαρο 
• οφθαλμικοί μύες 
Συγγενής βλεφαροφίμωση 
Κολόβωμα του βλεφάρου 
Συγγενής ανωμαλία του βλεφάρου ΜΚΑ 

Q10.4   Έλλειψη και αγενεσία της δακρυϊκής συσκευής 
Έλλειψη του δακρυϊκού στομίου 

Q10.5   Συγγενής στένωση και ρίκνωση του δακρυϊκού πόρου 
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 (οφθαλμού) 
Q11.1   Άλλη ανοφθαλμία 

Αγενεσία }  
Απλασία } του οφθαλμού 

Q11.2   Μικρόφθαλμος 
Κρυπτόφθαλμος ΜΚΑ  
Δυσπλασία του οφθαλμού 
Υποπλασία του οφθαλμού 
Υπολειμματικός οφθαλμός 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο του κρυπτόφθαλμου (Q87.0) 
Q11.3   Μακρόφθαλμος 
  Εξαιρούνται: 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 

Ανισοκορία, συγγενής 
Ατρησία της κόρης 
Συγγενής ανωμαλία της ίριδας ΜΚΑ 
Κορεκτοπία  

Q13.3   Συγγενής θολερότητα του κερατοειδούς 
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Q13.4   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κερατοειδούς 
Συγγενής ανωμαλία του κερατοειδούς ΜΚΑ 
Μικροκερατοειδής 
Ανωμαλία του Peter 

Q13.5   Κυανοί σκληροί 
Q13.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού 

Ανωμαλία του 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 υαλώδους σώματος  

Συγγενής θολερότητα του υαλώδους 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 
Q14.9   Συγγενής ανωμαλία του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, μη καθορισμένη 
  
Q15    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού 
  Εξαιρούνται: συγγενής νυσταγμός (H55) 
   οφθαλμικός αλφισμός (E70.3) 
   μελαγχρωστική αμφιβληστροειδίτιδα (H35.5) 
Q15.0   Συγγενές γλαύκωμα 

Βούφθαλμος 
Γλαύκωμα του νεογνού 
Υδρόφθαλμος 
Κερατόσφαιρα, συγγενής, με γλαύκωμα 
Μακροκερατοειδής με γλαύκωμα  
Μακροθφαλμία σε συγγενές γλαύκωμα 
Μεγακερατοειδής με γλαύκωμα 

Q15.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του οφθαλμού 
Q15.9   Συγγενής ανωμαλία του οφθαλμού, μη καθορισμένη 

Συγγενής: 
• ανωμαλία } ΜΚΑ του οφθαλμού 
• δυσπλασία } 

  
Q16    Συγγενείς ανωμαλίες του ωτός που προκαλούν βλάβη της ακοής 
  Εξαιρούνται: συγγενής κώφωση (H90.-) 
Q16.0   Συγγενής έλλειψη του πτερυγίου (ωτός) 
Q16.1   Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του ακουστικού πόρου (έξω) 

Ατρησία ή στένωση του οστέϊνου ακουστικού πόρου 
Q16.2   Έλλειψη ευσταχιανής σάλπιγγας 
Q16.3   Συγγενής ανωμαλία των ακουστικών οσταρίων 

Σύμφυση των 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 μεμβρανώδους λαβύρινθου 
• του οργάνου του Corti 

Q16.9   Συγγενής ανωμαλία του ωτός που προκαλεί βλάβη της ακοής, μη καθορισμένη  
Συγγενής έλλειψη του ωτός ΜΚΑ 
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Q17    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ωτός 
  Εξαιρούνται: προωτιαίος κόλπος (Q18.1) 
Q17.0   Επικουρικό πτερύγιο ωτός 

Επικουρικός τράγος 
Πολυωτία 
Προωτιαίο προσάρτημα  
Υπεράριθμο: 
• ους 
• λοβίο 

Q17.1   Μακροωτία 
Q17.2   Μικροωτία 
Q17.3   Άλλο παραμορφωμένο ούς   

Μυτερό  ους  
Q17.4   Ανωμαλίες της θέσης του ωτός 

Χαμηλή πρόσφυση των πτερυγίων 
  Εξαιρούνται: αυχενικό πτερύγιο του ωτός (Q18.2) 
Q17.5   Προεξέχον ούς   

Ους της νυχτερίδας 
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 
  Εξαιρούνται: χειλεοσχιστία [λαγόχειλος] και η υπερωϊοσχιστία [λυκόστομα] (Q35-Q37) 
   καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q67.0-Q67.4 
   συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και των οστών του προσώπου 

(Q75.-) 
   κυκλωπία (Q87.0) 
   οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβάνεται η ανωμαλία σύγκλεισης] 

(K07.-) 
   σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που επηρεάζουν την εμφάνιση του προσώπου 

(Q87.0) 
   παραμονή του θυρεογλωσσικού πόρου (Q89.2) 
Q18.0   Κόλπος, συρίγγιο και κύστη της βραγχιακής σχισμής  

Βραγχιακά υπολείμματα 
Q18.1   Προωτιαίος κόλπος και κύστη 

Συρίγγιο (του): 
• πτερυγίου, συγγενές 
• τραχηλοωτιαίο 
Προωτιαίο συρίγγιο και κύστη 

Q18.2   Άλλες ανωμαλίες της βραγχιακής σχισμής 
Ανωμαλία της βραγχιακής σχισμής ΜΚΑ 
Τραχηλικό πτερύγιο του ωτός 
Ωτοκεφαλία 

Q18.3   Μεμβράνη του τραχήλου 
Πτερύγιο του τραχήλου 

Q18.4   Μακροστομία 
Q18.5   Μικροστομία 
Q18.6   Μακροχειλία 

Υπερτροφία του χείλους, συγγενής 
Q18.7   Μικροχειλία 
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Q18.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου και του τραχήλου 

Μέσης γραμμής: 
• κύστη }  
• συρίγγιο } του προσώπου και του τραχήλου 
• κόλπος } 

Q18.9   Συγγενής ανωμαλία του προσώπου και του τραχήλου, μη καθορισμένη  
Συγγενής ανωμαλία ΜΚΑ του προσώπου και του τραχήλου 

  
 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος 
(Q20- Q28) 
  
Q20 Συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεταξύ τους συνδέσεων  
  Εξαιρούνται: δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 
   αντικατοπτρική τοποθέτηση των κόλπων με αναστροφή των σπλάγχνων 

(Q89.3) 
Q20.0   Κοινός αρτηριακός κορμός 

Παραμονή αρτηριακού κορμού 
Q20.1   Διπλή έξοδος [διπλοέξοδος] δεξιάς κοιλίας 

Σύνδρομο Taussig-Bing 
Q20.2   Διπλή έξοδος αριστερής κοιλίας 
Q20.3   Ασυμπτωματική κοιλιοαρτηριακή επικοινωνία  

Δεξιά μετάθεση της αορτής  
Μετάθεση μεγάλων αγγείων (πλήρης) 

Q20.4   Κοιλία με διπλό στόμιο εισόδου 
  Κοινή κοιλία 

Τρίχωρη δίκολπη καρδιά  
Μονήρης κοιλία 

Q20.5   Ασυμπτωματική κολποκοιλιακή επικοινωνία 
Διορθωμένη μετάθεση 
Αριστερή μετάθεση 
Κοιλιακή αναστροφή 

Q20.6   Ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων 
Ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων 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  
  Εξαιρούνται: επίκτητα ελλείματα του καρδιακού διαφράγματος (I51.0) 
Q21.0   Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκοιλιακό έλλειμμα] 
Q21.1   Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκολπικό έλλειμμα] 

Έλλειμμα του στεφανιαίου κόλπου 
Παραμονή ή βατότητα: 
• ωοειδούς τρήματος 
• ελλείμματος δευτερογενούς μεσοκολπικού τμήματος (τύπος ΙΙ) 
Έλλειμμα του φλεβώδους κόλπου 

Q21.2   Έλλειμμα του κολποκοιλιακού διαφράγματος 
Κοινή κολποκοιλιακή επικοινωνία 
Έλλειμμα των ενδοκαρδιακών προσκεφαλαίων 
Έλλειμμα του πρωτογενούς μεσοκολπικού τμήματος (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 διαφράγμάτος 

Έλλειμμα αορτικού διαφράγματος  
Αορτοπνευμονικό παράθυρο 

Q21.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των καρδιακών διαφραγμάτων  
Σύνδρομο Eisenmenger 
Πενταλογία του Fallot 

  Εξαιρούνται: Eisenmenger: 
   • σύμπλεγμα (I27.8)  
   • σύνδρομο (I27.8)  
Q21.9   Συγγενής ανωμαλία του καρδιακού διαφράγματος, μη καθορισμένη 

Διαφραγματικό (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 

Συγγενής παλινδρόμηση αίματος δια μέσου της 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 
• στένωση 

  Εξαιρούνται: συγγενής υποαορτική στένωση (Q24.4) 
      αυτή που απαντάται στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδίας (Q23.4) 
Q23.1   Συγγενής ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας 

Διγλώχινα αορτική βαλβίδα 
Συγγενής αορτική ανεπάρκεια 

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 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 
  Εξαιρούνται: ενδοκαρδιακή ινοελάστωση (I42.4) 
Q24.0   Δεξιοκαρδία 
  Εξαιρούνται: δεξιοκαρδία με αναστροφή των σπλάγχνων (Q89.3) 
   ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων (με ασπληνία ή πολυσπληνία) 

(Q20.6) 
   αντικατοπτρική τοποθέτηση των κόλπων με αναστροφή σπλάγχνων (Q89.3) 
Q24.1   Αριστεροκαρδία 

Εντόπιση της καρδιάς στο αριστερό ημιθωράκιο με την κορυφή στραμμένη προς τα αριστερά, αλλά με 
αναστροφή άλλων σπλάχνων και ελλείμματα της καρδιάς, ή διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων 
αγγείων. 

Q24.2   Τρίκολπη καρδιά  
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 

Συγγενέ(η)ς: 
• εκκόλπωμα της αριστερής κοιλίας 
• ανωμαλία: 
   • μυοκαρδίου 
   • περικαρδίου 
Δυστοπία της καρδιάς 
Νόσος του Uhl 

Q24.9   Συγγενής ανωμαλία της καρδιάς, μη καθορισμένη 
Συγγενής: 
• ανωμαλία } ΜΚΑ της καρδίας 
• 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 
Στένωση της αορτής (πριν από τον ισθμό)(μετά από τον ισθμό) 

Q25.2   Ατρησία της αορτής 
Q25.3   Στένωση της αορτής 

Υπερβαλβιδική αορτική στένωση 
  Εξαιρούνται: συγγενής αορτική στένωση (Q23.0) 
Q25.4   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της αορτής 

Έλλειψη }  
Απλασία } 
Συγγενέ(ή)ς: }  αορτής 
• ανεύρυσμα } 
• διάταση } 
Ανεύρυσμα του κόλπου του Valsalva (που έχει υποστεί ρήξη) 
Διπλό αορτικό τόξο [αγγειακός δακτύλιος της αορτής] 
Υποπλασία της αορτής 
Παραμονή: 
• ελικώσεως αορτικού τόξου 
• δεξιού αορτικού τόξου 

  Εξαιρούνται: υποπλασία της αορτής σε σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδίας (Q23.4) 
Q25.5   Ατρησία της πνευμονικής αρτηρίας 
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Q25.6   Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας 
Q25.7   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της πνευμονικής αρτηρίας 

Έκτοπη πνευμονική αρτηρία  
Αγενεσία }  
Ανεύρυσμα, συγγενές }  
Ανωμαλία } της πνευμονικής αρτηρίας 
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 πνευμονική φλεβική επικοινωνία 
Q26.3   Μερική ανώμαλη πνευμονική φλεβική επικοινωνία 
Q26.4   Ανώμαλη πνευμονική φλεβική επικοινωνία, μη καθορισμένη  
Q26.5   Ανώμαλη πυλαία φλεβική επάνοδος 
Q26.6   Συρίγγιο μεταξύ της πυλαίας φλέβας και της ηπατικής αρτηρίας 
Q26.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων φλεβών 

Έλλειψη της κοίλης φλέβας (κάτω)(άνω) 
Άζυγος συνέχιση της κάτω κοίλης φλέβας  
Παραμονή αριστερής οπίσθιας πρωτεύουσας φλέβας 
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 
  Εξαιρούνται: ανωμαλίες των (της): 
   • εγκεφαλικών και προεγκεφαλικών αγγείων (Q28.0-Q28.3) 
   • στεφανιαίων αγγείων (Q24.5) 
   • πνευμονικής αρτηρίας (Q25.5-Q25.7) 
   συγγενές ανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς (Q14.1) 
   αιμαγγείωμα και λεμφαγγείωμα (D18.-) 
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 

  Εξαιρούνται: επίκτητο αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα (I77.0) 
Q27.4   Συγγενής φλεβεκτασία 
Q27.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του περιφερικού αγγειακού συστήματος 

Έκτοπη υποκλείδια αρτηρία 
Έλλειψη }  
Ατρησία } αρτηρίας ή φλέβας ΜΤΑ 
Συγγενέ(ή)ς: 
• ανεύρυσμα (περιφερικό) 
• στένωση, αρτηρίας 
• κιρσός 

Q27.9   Συγγενής ανωμαλία του περιφερικού αγγειακού συστήματος, μη καθορισμένη 
Ανωμαλία αρτηρίας ή φλέβας ΜΚΑ 
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Q28      Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: συγγενές ανεύρυσμα: 
   • ΜΚΑ (Q27.8) 
   • στεφανιαίας αρτηρίας (Q24.5) 
   • περιφερικού αγγείου (Q27.8) 
   • πνευμονικής αρτηρίας (Q25.7) 
   • του αμφιβληστροειδούς (Q14.1) 
   που έχει υποστεί ρήξη: 
   • εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (I60.8) 
   • δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων (I72.-) 
Q28.0   Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των προεγκεφαλικών αγγείων 

Συγγενές αρτηριοφλεβώδες προεγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη) 
Q28.1   Άλλες ανωμαλίες των προεγκεφαλικών αγγείων 

Συγγενή(έ)ς: 
• ανωμαλία των προεγκεφαλικών αγγείων ΜΚΑ 
• προεγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη) 

Q28.2   Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία των εγκεφαλικών αγγείων 
Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία του εγκεφάλου ΜΚΑ 
Συγγενές αρτηριοφλεβώδες εγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη) 

Q28.3   Άλλες ανωμαλίες των εγκεφαλικών αγγείων 
Συγγενέ(ή)ς: 
• εγκεφαλικό ανεύρυσμα (που δεν έχει υποστεί ρήξη) 
• ανωμαλία των εγκεφαλικών αγγείων ΜΚΑ 

Q28.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος 
Συγγενές ανεύρυσμα, συγκεκριμένης εντόπισης ΜΤΑ 

Q28.9   Συγγενής ανωμαλία του κυκλοφορικού συστήματος, μη καθορισμένη 
 
  
  
Συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος  
(Q30-Q34) 
  
Q30    Συγγενείς ανωμαλίες της ρίνας  
  Εξαιρούνται: συγγενής σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (Q67.4) 
Q30.0   Ατρησία των ρινικών χοανών 

Ατρησία } των στομίων της ρινικής κοιλότητας (προσθίων)(οπισθίων) 
Συγγενής στένωση } 

Q30.1   Αγενεσία και ελλειπής ανάπτυξη της ρίνας 
Συγγενής έλλειψη της ρίνας 

Q30.2   Σχισμοειδής ρίνα και  ρινοσχιστία 
Q30.3   Συγγενής διάτρηση του ρινικού διαφράγματος 
Q30.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ρίνας 

Επικουρική ρίνα 
Συγγενής ανωμαλία του τοιχώματος των παραρρινίων κόλπων 

Q30.9   Συγγενής ανωμαλία της ρίνας, μη καθορισμένη 
  
Q31    Συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα 

  Εξαιρούνται: συγγενής (λαρυγγικός) συριγμός ΜΚΑ (P28.8) 
Q31.0   Μεμβράνη του λάρυγγα 

Μεμβράνη του λάρυγγα 
• ΜΚΑ  
• γλωττιδική 
• υπογλωττιδική 
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Q31.1   Συγγενής υπογλωττιδική στένωση 
Q31.2   Υποπλασία του λάρυγγα 
Q31.3   Λαρυγγοκήλη 
Q31.5   Συγγενής λαρυγγομαλακία 
Q31.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα 

Έλλειψη } του κρικοειδούς χόνδρου, της επιγλωττίδας, της γλωττίδας,  
Αγενεσία }   του λάρυγγα ή του θυρεοειδούς χόνδρου 
Ατρησία }  
Σχισμοειδής θυρεοειδής χόνδρος 
Συγγενής στένωση του λάρυγγα ΜΤΑ 
Σχισμή της επιγλωττίδας 
Οπίσθια σχισμή του κρικοειδούς χόνδρου 

Q31.9   Συγγενής ανωμαλία του λάρυγγα, μη καθορισμένη 
  
Q32    Συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας και των βρόγχων 
  Εξαιρούνται: συγγενής βρογχεκτασία (Q33.4) 
Q32.0   Συγγενής τραχειομαλακία των χόνδρων της τραχείας 
Q32.1   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της τραχείας 

Ανωμαλία των χόνδρων της τραχείας 
Ατρησία της τραχείας 
Συγγενής: 
• διάταση }  
• δυσπλασία } της τραχείας 
• στένωση } 
• τραχειοκήλη 

Q32.2   Συγγενής βρογχομαλακία 
Q32.3   Συγγενής στένωση των βρόγχων 
Q32.4   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των βρόγχων 

Έλλειψη }  
Αγενεσία } 
Ατρησία } των βρόγχων 
Συγγενης ανωμαλία ΜΚΑ } 
Εκκολπώματα } 

  
Q33    Συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων 
Q33.0   Συγγενής κυστικός πνεύμονας 

Συγγενής: 
• κυψελιδοειδής πνεύμονας  
• νόσος του πνεύμονα: 
   • κυστική 
   • πολυκυστική 

  Εξαιρούνται: κυστική νόσος του πνεύμονα, επίκτητη ή μη καθορισμένη (J98.4) 
Q33.1   Επικουρικός λοβός του πνεύμονα  
Q33.2   Απόλυμα του πνεύμονα 
Q33.3   Αγενεσία του πνεύμονα 

Έλλειψη του πνεύμονα (λοβού) 
Q33.4   Συγγενής βρογχεκτασία 
Q33.5   Έκτοπος ιστός στον πνεύμονα 
Q33.6   Υποπλασία και δυσπλασία του πνεύμονα 
  Εξαιρούνται: πνευμονική υποπλασία που σχετίζεται με βραχεία κυοφορία (P28.0) 
Q33.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων 
Q33.9   Συγγενής ανωμαλία των πνευμόνων, μη καθορισμένη 
  
Q34    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος 
Q34.0   Ανωμαλία του υπεζωκότα 
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Q34.1   Συγγενής κύστη του μεσοπνευμονίου 
Q34.8   Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος 

Ατρησία του ρινοφάρυγγα 
Q34.9   Συγγενής ανωμαλία του αναπνευστικού συστήματος, μη καθορισμένη 

Συγγενής: 
έλλειψη }  
ανωμαλία ΜΚΑ }  αναπνευστικού οργάνου 

  
  
 
Χειλεοσχιστία και υπερωϊοσχιστία [λαγόχειλος και λυκόστομα]  
(Q35-Q37) 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό (Q30.2), εάν είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε σχετιζόμενες 
ανωμαλίες της ρίνας 
Εξαιρούνται: σύνδρομο Robin (Q87.0) 
  
Q35 Υπερωϊοσχιστία 
  Περιλαμβάνονται: σχισμή της υπερώας 
   υπερωϊοσχιστία 
  Εξαιρούνται: χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-) 
Q35.1   Υπερωϊοσχιστία, της σκληρής υπερώας 
Q35.3   Υπερωϊοσχιστία, της μαλθακής υπερώας 
Q35.5   Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας 
Q35.7   Σχιστία της σταφυλής 
Q35.9   Υπερωϊοσχιστία, μη καθορισμένη 
  
Q36      Χειλεοσχιστία 
  Περιλαμβάνονται: χειλεοσχιστία 
   συγγενής σχισμή του χείλους 
   λαγόχειλος 
   Labium leporinum (χείλος λαγού) 
 Εξαιρούνται: χειλεοϋπερωϊοσχιστία (Q37.-) 
Q36.0   Χειλεοσχιστία, αμφοτερόπλευρη 
Q36.1   Χειλεοσχιστία, μέση  
Q36.9   Χειλεοσχιστία, ετερόπλευρη 

Χειλεοσχιστία ΜΚΑ 
 
Q37    Χειλεοϋπερωϊοσχιστία 
Q37.0   Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία  
Q37.1   Υπερωϊοσχιστία της σκληρής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία  

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  
Q37.5   Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία  

Υπερωϊοσχιστία της σκληρής και της μαλθακής υπερώας με χειλεοσχιστία ΜΚΑ 
Q37.8   Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με αμφοτερόπλευρη χειλεοσχιστία 
Q37.9   Μη καθορισμένη υπερωϊοσχιστία με ετερόπλευρη χειλεοσχιστία 

Χειλεοϋπερωϊοσχιστία ΜΚΑ 
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 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος  
(Q38-Q45) 
  
Q38    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας, του στόματος και του φάρυγγα 
  Εξαιρούνται: μακροστομία (Q18.4) 
   μικροστομία (Q18.5) 
Q38.0   Συγγενείς ανωμαλίες των χειλέων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Συγγενέ(ή)ς:  
• συρίγγιο των χειλέων 
• ανωμαλία του χείλους ΜΚΑ 
Σύνδρομο Van der Woude 

  Εξαιρούνται: χειλεοσχιστία (Q36.-) 
   • με υπερωϊοσχιστία (Q37.-) 
   μακροχειλία (Q18.6) 
   μικροχειλία (Q18.7) 
Q38.1   Αγκυλογλωσσία 

Γλωσσοδέτης 
Q38.2   Μακρογλωσσία 
Q38.3   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της γλώσσας 

Αγλωσσία 
Δισχιδής γλώσσα 
Συγγενής: 
• σύμφυση }  
• σχισμή } της γλώσσας 
• ανωμαλία ΜΚΑ } 
Υπογλωσσία 
Υποπλασία της γλώσσας 
Μικρογλωσσία 

Q38.4   Συγγενείς ανωμαλίες των σιαλογόνων αδένων και πόρων 
Έλλειψη }  
Επικουρικός } σιελογόνος(ου) αδένα(ς) ή πόρος(ου) 
Ατρησία } 
Συγγενές συρίγγιο σιαλογόνου αδένα 

Q38.5   Συγγενείς ανωμαλίες της υπερώας, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Έλλειψη της σταφυλής 
Συγγενής ανωμαλία της υπερώας ΜΚΑ 
Θολωτή υπερώα 

  Εξαιρούνται: υπερωϊοσχιστία (Q35.-) 
   • με χειλεοσχιστία (Q37.-) 
Q38.6   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του στόματος 

Συγγενής ανωμαλία του στόματος ΜΚΑ 
Q38.7   Φαρυγγικά εκκολπώματα 

Εκκόλπωμα του φάρυγγα 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο των φαρυγγικών εκκολπωμάτων (D82.1) 
Q38.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του φάρυγγα  

Συγγενής ανωμαλία του φάρυγγα ΜΚΑ 
  
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 
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Q39.3   Συγγενής στένωση του οισοφάγου 
Q39.4   Μεμβράνη του οισοφάγου 
Q39.5   Συγγενής διεύρυνση του οισοφάγου 
Q39.6   Εκκόλπωμα του οισοφάγου 

Οισοφαγικά εκκολπώματα 
Q39.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του οισοφάγου 

Έλλειψη }  
Συγγενής μετατόπιση } (του) οισοφάγου 
Διπλασιασμός } 

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: 
• σύσφιξη }  
• υπερτροφία } 
• σπασμός } του πυλωρού 
• στένωση } 

Q40.1   Συγγενής διαφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος 
Μετατόπιση της καρδιακής μοίρας του στομάχου δια μέσου του οισοφαγικού τρήματος 

  Εξαιρούνται: συγγενής κήλη διαφράγματος (Q79.0) 
Q40.2   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του στομάχου 

Συγγενής: 
• μετατόπιση του στομάχου 
• εκκόλπωμα του στομάχου 
• κλεψυδροειδής στόμαχος 
Διπλασιασμός 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 } ΜΚΑ της ανώτερης πεπτικής οδού 
• δυσπλασία  } 

  
Q41    Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου 
  Περιλαμβάνονται: συγγενής απόφραξη και στένωση του λεπτού εντέρου ή του εντέρου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: ειλεός εκ μηκωνίου (E84.1) 
Q41.0   Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση του δωδεκαδακτύλου 
Q41.1   Συγγενής έλλειψη, ατρησία και στένωση της νήστιδας 

Σύνδρομο φλοιού μήλου 
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 
  Περιλαμβάνονται: συγγενής απόφραξη και στένωση 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 
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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: 
• ομφαλομεσεντερικού πόρου 
• λεκιθικού πόρου 

Q43.1   Νόσος του Hirschsprung 
Αγαγγλιόνωση 
Συγγενές (αγαγγλιονικό) μεγάκολο 

Q43.2   Άλλες συγγενείς λειτουργικές διαταραχές του κόλου 
Συγγενής διάταση του κόλου 

Q43.3   Συγγενείς ανωμαλίες της στήριξης του εντέρου 
Συγγενείς συμφύσεις: 
• επιπλοϊκές, ανώμαλες 
• περιτοναϊκές 
Μεμβράνη του Jackson 
Ανώμαλη περιστροφή του κόλου  
Συστροφή: 
• αποτυχία (συστροφής) }  
• ατελής } του τυφλού και του κόλου 
• ανεπαρκής } 
Κοινό μεσεντέριο 

Q43.4   Διπλασιασμός του εντέρου 
Q43.5   Έκτοπος πρωκτός 
Q43.6   Συγγενές συρίγγιο του ορθού και του πρωκτού 

  Εξαιρούνται: συγγενές συρίγγιο: 
   • ορθοκολπικό (Q52.2) 

   • ουρηθροορθικό (Q64.7) 
   τριχοφωλεακό συρίγγιο (L05.-) 
   με έλλειψη, ατρησία και στένωση (Q42.0, Q42.2) 

Q43.7   Παραμονή αμάρας (κλοάκης) 
Αμάρα (κλοάκη) ΜΚΑ 

Q43.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του εντέρου 
Συγγενέ(η)ς: 
• σύνδρομο τυφλής έλικας 
• εκκολπωματίτιδα, κόλου 
• εκκόλπωμα, του εντέρου 
Δολιχόκολο 
Μεγαλοσκωληκοειδής απόφυση 
Μεγαλοδωδεκαδάκτυλο 
Μικρόκολο 
Μετατόπιση: 
• σκωληκοειδούς απόφυσης 
• κόλου 
• 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 
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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 των χοληφόρων πόρων 
Q44.4   Κύστη του χοληδόχου πόρου 
Q44.5   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των χοληδόχων πόρων 

Επικουρικός ηπατικός πόρος 
Συγγενής ανωμαλία των χοληφόρων πόρων ΜΚΑ 
Διπλασιασμός: 
• χοληφόρου πόρου 
• κυστικού πόρου 

Q44.6   Κυστική νόσος του ήπατος 
Ινοκυστική νόσος του ήπατος 

Q44.7   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ήπατος 
Επικουρικό ήπαρ 
Σύνδρομο Alagille 
Συγγενής: 
• έλλειψη του ήπατος 
• ηπατομεγαλία 
• ανωμαλία του ήπατος ΜΚΑ 

 
Q45    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος 
  Εξαιρούνται: συγγενής: 
   • κήλη διαφράγματος (Q79.0) 
   • διαφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος 

(Q40.1) 
Q45.0   Αγενεσία, απλασία και υποπλασία του παγκρέατος 

Συγγενής έλλειψη του παγκρέατος 
Q45.1   Δακτυλοειδές πάγκρεας 
Q45.2   Συγγενής παγκρεατική κύστη 
Q45.3   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου 

Επικουρικό πάγκρεας 
Συγγενής ανωμαλία του παγκρέατος και του παγκρεατικού πόρου ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: 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 
Διπλασιασμός } των πεπτικών οργάνων ΜΚΑ 
Ανώμαλη θέση, συγγενής } 

Q45.9   Συγγενής ανωμαλία του πεπτικού συστήματος, μη καθορισμένη 
Συγγενής: 
• ανωμαλία } ΜΚΑ του πεπτικού συστήματος 
• δυσπλασία } 
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Συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων  
(Q50-Q56) 
 
 Εξαιρούνται: σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα (E34.5) 
  σύνδρομα που σχετίζονται με ανωμαλίες του αριθμού και της μορφής των 

χρωμοσωμάτων (Q90-Q99) 
  σύνδρομο ορχικής θηλεοποίησης (E34.5) 
  
Q50    Συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών, των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων 
Q50.0   Συγγενής έλλειψη της ωοθήκης 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Turner (Q96.-) 
Q50.1   Αναπτυξιακή κύστη της ωοθήκης 
Q50.2   Συγγενής συστροφή της ωοθήκης 
Q50.3   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ωοθηκών 

Υπεράριθμη ωοθήκη  
Συγγενής ανωμαλία της ωοθήκης ΜΚΑ 
Ταινιοειδής ωοθηκική 

Q50.4   Εμβρυϊκή κύστη των σαλπίγγων 
Κροσσωτή κύστη 

Q50.5   Εμβρυϊκή κύστη των πλατέων συνδέσμων 
Κύστη: 
• επωοθηκική 
• του πόρου του Gartner 
• παραωοθηκική 

Q50.6   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των σαλπίγγων και των πλατέων συνδέσμων 
Έλλειψη }  
Υπεράριθμη } (της) σάλπιγγα(ς) ή πλατύς(έος) σύνδεσμος(ου) 
Ατρησία } 
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 της μήτρας 
Q51.1   Διπλασιασμός της μήτρας με διπλασιασμό του τραχήλου και του κόλπου 
Q51.2   Άλλος διπλασιασμός της μήτρας 

Διπλασιασμός της μήτρας ΜΚΑ 
Q51.3   Δίκερος μήτρα 
Q51.4   Μονόκερος μήτρα 
Q51.5   Αγενεσία και απλασία του τραχήλου 

Συγγενής έλλειψη του τραχήλου 
Q51.6   Εμβρυϊκή κύστη του τραχήλου 
Q51.7   Συγγενή συρίγγια μεταξύ της μήτρας και της πεπτικής και 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   Διπλασιασμός του κόλπου 

Διάφραγμα του κόλπου 
  Εξαιρούνται: διπλασιασμός του κόλπου με διπλασιασμό της μήτρας και του τραχήλου 

(Q51.1) 
Q52.2   Συγγενές ορθοκολπικό συρίγγιο 
  Εξαιρούνται: αμάρα (κλοάκη) (Q43.7) 
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Q52.3   Άτρητος παρθενικός υμένας  
Q52.4   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κόλπου 

Συγγενής ανωμαλία του κόλπου ΜΚΑ 
Κύστη του: 
• πόρου του Nuck, συγγενής 
• κόλπου, εμβρυϊκή  

Q52.5   Συνένωση των χειλέων (του αιδοίου) 
Q52.6   Συγγενής ανωμαλία της κλειτορίδας 
Q52.7   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του αιδοίου 

Συγγενής: 
 έλλειψη }  
 κύστη } του αιδοίου 
 ανωμαλία ΜΚΑ } 

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 

Ετερόπλευροι ή αμφοτερόπλευροι έκτοποι όρχεις 
Q53.1   Μη κατελθών  όρχις, ετερόπλευρος 
Q53.2   Μη κατελθών όρχις, αμφοτερόπλευρος 
Q53.9   Μη κατελθών όρχις, μη καθορισμένος 

Κρυψορχία ΜΚΑ 
 
Q54 Υποσπαδίας 
  Εξαιρούνται: επισπαδίας (Q64.0) 
Q54.0   Υποσπαδίας, βαλανικός 

Υποσπαδίας: 
• της στεφάνης (της βαλάνου) 
• της βαλάνου του πέους 

Q54.1   Υποσπαδίας, πεϊκός 
Q54.2   Υποσπαδίας, οσχεοπεϊκός 
Q54.3   Υποσπαδίας, περινεϊκός 
Q54.4   Συγγενής χορδή 
Q54.8   Άλλος υποσπαδίας 
Q54.9   Υποσπαδίας, μη καθορισμένος 
  
Q55 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: συγγενής υδροκήλη (P83.5) 
   υποσπαδίας (Q54.-) 
Q55.0   Έλλειψη και απλασία του όρχεος 

Μονορχισμός 
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 και του οσχέου ΜΚΑ 
Πολυορχία 
Ανελκώμενος όρχις 
Μεταναστευτικός 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 
Έλλειψη ή απλασία: 
• του προστάτη 
• του σπερματικού τόνου 
Συγγενής ανωμαλία του σπερματικού πόρου, της επιδιδυμίδας, των σπερματοδόχων κύστεων 
και του προστάτη ΜΚΑ 

Q55.5   Συγγενής έλλειψη και απλασία του πέους 
Q55.6   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πέους 

Συγγενής ανωμαλία του πέους ΜΚΑ 
Κάμψη του πέους (πλάγια) 
Υποπλασία του πέους 

Q55.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των ανδρικών γεννητικών οργάνων 
Q55.9   Συγγενής ανωμαλία ανδρικού γεννητικού οργάνου, μη καθορισμένη 

Συγγενής: 
 ανωμαλία } ΜΚΑ ανδρικού γεννητικού οργάνου 
 δυσπλασία } 

  
Q56    Απροσδιόριστο φύλο και ψευδοερμαφροδιτισμός 
  Εξαιρούνται: ψευδοερμαφροδιτισμός: 
   • θήλυς, με φλοιοεπνεφριδιακή 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 

Αρσενικός ψευδαρμοφροδιτισμός ΜΚΑ 
Q56.2   Θηλυκός ψευδερμαφροδιτισμός, που δεν ταξινομείται αλλού 

Θηλυκός ψευδερμαφροδιτισμός ΜΚΑ 
Q56.3   Ψευδερμαφροδιτισμός, μη καθορισμένος 
Q56.4   Απροσδιόριστο φύλο, μη καθορισμένο 

Αμφίβολα γεννητικά όργανα  
 
 
 
 
Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος  
(Q60-Q64) 
  
 
Q60    Νεφρική αγενεσία και άλλες ελλειμματικές βλάβες των νεφρών  
  Περιλαμβάνονται: ατροφία νεφρού:  
   • συγγενής  
   • βρεφική  
   συγγενής έλλειψη του νεφρού 
Q60.0   Νεφρική αγενεσία, ετερόπλευρος 
Q60.1   Νεφρική αγενεσία, αμφοτερόπλευρος 
Q60.2   Νεφρική αγενεσία, μη καθορισμένη 
Q60.3   Υποπλασία των νεφρών, ετερόπλευρος 
Q60.4   Υποπλασία των νεφρών, αμφοτερόπλευρος 
Q60.5   Υποπλασία των νεφρών, μη καθορισμένη 
Q60.6   Σύνδρομο Potter 
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Q61    Κυστική νόσος του νεφρού 
  Εξαιρούνται: 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, αυτοσωμιακός υπολειπόμενος 
 Πολυκυστικός νεφρός, βρεφικού τύπου 
Q61.2   Πολυκυστικός νεφρός, αυτοσωμιακός επικρατούντος τύπου  

Πολυκυστικός νεφρός, τύπος του ενηλίκου 
Q61.3   Πολυκυστικός νεφρός, μη καθορισμένος 
Q61.4   Νεφρική δυσπλασία 
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 στένωση του ουρητήρα 

Συγγενής απόφραξη του: 
• ουρητήρα 
• ουρητηροπυελικής συμβολής 
• ουρητηροκυστικού στομίου 
Ατρησία του ουρητήρα 

Q62.2   Συγγενής μεγαουρητήρας 
Συγγενής διάταση του ουρητήρα 

Q62.3   Άλλες αποφρακτικές διαταραχές της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα 
Συγγενής ουρητηροκήλη 

Q62.4   Αγενεσία του ουρητήρα 
Έλλειψη ουρητήρα 

Q62.5   Διπλασιασμός του ουρητήρα 
Επικουρικός } ουρητήρας 
Διπλός } 

Q62.6   Ανώμαλη θέση του ουρητήρα 
 Εκτροπή } 

Παρεκτόπιση } ουρητήρα ή ουρητηρικού στομίου 
  Έκτοπος  }   

Εμφύτευση, ανώμαλη } 
Q62.7 Συγγενής κυστεο-ουρητηρο-νεφρική παλινδρόμηση 
Q62.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουρητήρα  

Ανωμαλία του ουρητήρα ΜΚΑ 
  
Q63    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού 
  Εξαιρούνται: συγγενές νεφρωσικό σύνδρομο (N04.-) 
Q63.0   Επικουρικός νεφρός 
Q63.1   Λοβιώδης, νεφρός από σύμφυση και πεταλοειδής νεφρός 
Q63.2   Έκτοπος νεφρός 

Συγγενής παρεκτόπιση του νεφρού 
Ανώμαλη στροφή του νεφρού 

Q63.3   Υπερπλαστικός και γιγαντιαίος νεφρός 
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Q63.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του νεφρού 
Συγγενής νεφρικός λίθος 

Q63.9   Συγγενής ανωμαλία του νεφρού, μη καθορισμένη 
  
Q64    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος 
Q64.0   Επισπαδίας 
  Εξαιρούνται: υποσπαδίας (Q54.-) 
Q64.1   Εκστροφή της ουροδόχου κύστης 

Εκτοπία της κύστης 
Έξω στροφή 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): 
   • ουρήθρας 
   • στομίου της ουρήθρας (έξω) 
   • κυστεοουρηθρικού στομίου 
Ατρησία της ουρήθρας 

Q64.4   Ανωμαλίες του ουραχού 
Κύστη του ουραχού 
Ανοικτός ουραχός 
Πρόπτωση του ουραχού 

Q64.5   Συγγενής έλλειψη της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας 
Q64.6   Συγγενές εκκόλπωμα της ουροδόχου κύστης 
Q64.7   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας 

 Επικουρική: 
• ουροδόχος κύστη 
• ουρήθρα 
Συγγενή(έ)ς: 
• κήλη της ουροδόχου κύστης 
• ανωμαλία της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας ΜΚΑ 
• πρόπτωση: 
   • ουροδόχου κύστης (βλεννογόνου) 
   • ουρήθρας 
   • στομίου της ουρήθρας 
• ουρηθροοορθικό συρίγγιο 
Διπλή(ό): 
• ουρήθρα 
• στόμιο της ουρήθρας 

Q64.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος 
Q64.9   Συγγενής ανωμαλία του ουροποιητικού συστήματος, μη καθορισμένη 

Συγγενής: 
• ανωμαλία } ΜΚΑ του ουροποιητικού συστήματος 
• δυσπλασία } 

 
  
  



ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

 581

 
Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και παραμορφώσεις του μυοσκελετικού 
συστήματος  
(Q65- Q79) 
  
Q65    Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου 
  Εξαιρούνται: 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 

Εξαρθρωμένο ισχίο 
Υπεξαρθρωμένο ισχίο 

Q65.8   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου 
Πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου (οστού) 
Συγγενής δυσπλασία της κοτύλης 
Συγγενές ισχίο: 
• βλαισό 
• ραιβό  

Q65.9   Συγγενής δυσπλασία του ισχίου, μη καθορισμένη 
  
Q66    Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα 
  Εξαιρούνται:  ελλειμματικές ανωμαλίες του άκρου πόδα (Q72.-) 
   δυσπλασίες που σχετίζονται με βλαισότητα (επίκτητες) (M21.0) 
   δυσπλασίες που σχετίζονται με ραιβότητα (επίκτητες) (M21.1) 
Q66.0   Ραιβοϊπποποδία 
Q66.1   Ραιβοπτερνοποδία 
Q66.2   Ραιβό μετατάρσιο 
Q66.3   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα που σχετίζονται με ραιβότητα 

Ραιβός μέγας δάκτυλος, συγγενής 
Q66.4   Βλαισοπτερνοποδία 
Q66.5   Συγγενής πλατυποδία 

Πλατυποδία: 
• συγγενής  
• δύσκαμπτος  
• σπαστική  

Q66.6   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα που σχετίζονται με βλαισότητα 
Βλαισό μετατάρσιο 

Q66.7   Κοίλος πους 
Q66.8   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα 

Στρεβλοποδία ΜΚΑ 
Σφυρόμορφο δάκτυλο, συγγενές 
Στρεβλοποδία: 
• ΜΚΑ 
• ασύμμετρη 
Tαρσιαία σύμφυση  
Κάθετος αστράγαλος 

Q66.9   Συγγενής δυσπλασία του άκρου πόδα, μη καθορισμένη 
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Q67 Συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής, του προσώπου, της σπονδυλικής 
στήλης και του θώρακα 

  Εξαιρούνται: σύνδρομα με συγγενείς ανωμαλίες που ταξινομούνται στο Q87.- 
   σύνδρομο Potter (Q60.6) 
Q67.0   Ασυμμετρία του προσώπου 
Q67.1   Συμπίεση του προσώπου  
Q67.2   Δολιχοκεφαλία 
Q67.3   Πλαγιοκεφαλία 
Q67.4   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του κρανίου, του προσώπου και της γνάθου 

Εντυπώματα στο κρανίο 
Σκολίωση ρινικού διαφράγματος, συγγενής 
Ημιπροσωπική ατροφία ή υπερτροφία 
Πιεσμένη ή κυρτή ρίνα, συγγενής 

  Εξαιρούνται: οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης 
σύγκλεισης] (K07.-) 

   συφιλιδική εφιππιοειδής ρίνα (A50.5) 
Q67.5   Συγγενής δυσπλασία της σπονδυλικής στήλης 

Συγγενής σκολίωση: 
• ΜΚΑ 
• θέσης 

  Εξαιρούνται: βρεφική ιδιοπαθής σκολίωση (M41.0) 
   σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή παραμόρφωση των οστών (Q76.3) 
Q67.6   Χωνοειδής θώρακας 

Συγγενής χωνοειδής θώρακας 
Q67.7   Τροπιδοειδής θώρακας 

Συγγενής τροπιδοειδής θώρακας 
Q67.8   Άλλες συγγενείς δυσπλασίες του θώρακα 

Συγγενής δυσπλασία του θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ 
 

Q68    Άλλες συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες 
  Εξαιρούνται: ελλειματικές ανωμαλίες του(των) άκρου(ων) (Q71-Q73) 
Q68.0   Συγγενής δυσπλασία του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός 

Συγγενές ραιβόκρανο 
Σύσπαση του στερνοκλειδομαστοειδούς  
Όγκος του στερνομαστοειδούς (συγγενής)  

Q68.1   Συγγενής δυσπλασία της άκρας χείρας 
Συγγενής πληκτροδακτυλία 
 Άκρα χείρα εν είδη φτυαριού (συγγενής) 

Q68.2   Συγγενής δυσπλασία του γόνατος 
Συγγενές(ής): 
• εξάρθρημα του γόνατος 
• υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] 

Q68.3   Συγγενής ραιβότητα του μηριαίου (οστού) 
  Εξαιρούνται:  πρόσθια κάμψη του αυχένα του μηριαίου (Q65.8) 
Q68.4   Συγγενής ραιβότητα της κνήμης και της περόνης 
Q68.5   Συγγενής ραιβότητα των μακρών οστών του κάτω άκρου, μη καθορισμένη 
Q68.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες 

Συγγενής(ές): 
• δυσπλασία: 
   • κλείδας 
   • αγκώνα  
   • αντιβραχίου  
   • ωμοπλάτης 
• εξάρθρημα της: 
   • άρθρωσης του αγκώνα 
   • άρθρωσης του ώμου 



ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

 583

  
Q69 Πολυδακτυλία 
Q69.0   Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (της άκρας χείρας) 
Q69.1   Υπεράριθμος(οι) αντίχειρας(ες) 
Q69.2   Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (του άκρου πόδα) 

Υπεράριθμος μέγας δάκτυλος 
Q69.9   Πολυδακτυλία, μη καθορισμένη 

Υπεράριθμο(α) δάκτυλο(α) (χείρας ή πόδα) ΜΚΑ 
  
Q70 Συνδακτυλία 
Q70.0   Σύμφυση δακτύλων (της άκρας χείρας) 

Συνδυασμός συνδακτυλίας των δακτύλων (της άκρας χείρας) με συνοστέωση 
Q70.1   Υμενώδης συνδακτυλία (της άκρας χείρας) [μεσοδακτύλιες πτυχές] 

Απλή συνδακτυλία των δακτύλων (της άκρας χείρας) χωρίς συνοστέωση 
Q70.2   Σύμφυση δακτύλων (του άκρου πόδα) 

Συνδυασμός συνδακτυλίας των δακτύλων (του άκρου πόδα) με συνοστέωση 
Q70.3   Υμενώδης συνδακτυλία (του άκρου πόδα) [μεσοδακτύλιες πτυχές] 

Απλή συνδακτυλία των δακτύλων (του άκρου πόδα) χωρίς συνοστέωση 
Q70.4   Πολυσυνδακτυλία  
Q70.9   Συνδακτυλία, μη καθορισμένη 

Συμφαλαγγία ΜΚΑ 
  
Q71    Ελλειματικές 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 χείρας 
Q71.2   Συγγενής έλλειψη αμφότερων του αντιβραχίου και της άκρας χείρας 
Q71.3   Συγγενής έλλειψη της άκρας χείρας και δακτύλου(ων) 
Q71.4   Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της κερκίδας 

Στρεβλοχειρία (συγγενής) 
Κερκιδική στρεβλοχειρία 

Q71.5   Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της ωλένης 
Q71.6   Χείρα [εκτροδακτυλία] δίκην δαγκάνας αστακού 
Q71.8   Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων) 

Συγγενής βράχυνση του(ων) άνω άκρου(ων) 
Q71.9   Ελλειματική ανωμαλία του άνω άκρου, μη καθορισμένη 
  
Q72      Ελλειματικές 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 πόδα 
Q72.2   Συγγενής έλλειψη αμφότερων της κνήμης και του άκρου πόδα 
Q72.3   Συγγενής έλλειψη του άκρου πόδα και δακτύλου(ων) 
Q72.4   Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία του μηριαίου οστού  

Εγγύς μηριαία εστιακή έλλειψη 
Q72.5   Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία του οστού της κνήμης  
Q72.6   Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία της περόνης  
Q72.7   Σχιστοποδία 
Q72.8   Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων)  

Συγγενής βράχυνση του(ων) κάτω άκρου(ων) 
Q72.9   Ελλειματική ανωμαλία του κάτω άκρου, μη καθορισμένη 
  
Q73      Ελλειματικές 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 
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Q73.8   Άλλες ελλειματικές ανωμαλίες μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)  
Επιμήκης ελλειματική ανωμαλία μη καθορισμένου(ων) άκρου(ων)  
Εκτρομελία ΜΚΑ }  
Ημιμελία ΜΚΑ } άκρου(ων) ΜΚΑ 
Ελλειματική ανωμαλία } 

  
Q74 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άκρου(ων) 
  Εξαιρούνται: πολυδακτυλία (Q69.-) 
   ελλειματική ανωμαλία του άκρου (Q71-Q73) 
   συνδακτυλία (Q70.-) 
Q74.0   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) άνω άκρου(ων), περιλαμβανομένης της ωμικής ζώνης 

Υπεράριθμα οστά καρπού 
Κλειδοκρανιακή δυσόστωση 
Συγγενής ψευδάρθρωση της κλείδας 
Μακροδακτυλία (δακτύλων της άκρας χείρας) 
Παραμόρφωση του Madelung  
Κερκιδωλενική συνοστέωση 
Παραμόρφωση του Sprengel 
Αντίχειρας με τρεις φάλαγγες 

Q74.1   Συγγενής ανωμαλία του γόνατος 
Συγγενής(ές): 
• έλλειψη της επιγονατίδας 
• εξάρθρημα της επιγονατίδας 
• γόνατο:  
   • βλαισό [genu valgum] 
   • ραιβό [genu varum] 
Υποτυπώδης επιγονατίδα 

  Εξαιρούνται: συγγενές(ής): 
   εξάρθρημα του γόνατος (Q68.2) 
   υπερέκταση του γόνατος [genu recurvatum] (Q68.2) 
   σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2) 
Q74.2   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του(ων) κάτω άκρου(ων), περιλαμβανομένης και της πυελικής 

ζώνης 
Συγγενής: 
• σύμφυση της ιερολαγόνιας άρθρωσης  
• ανωμαλία της: 
   • ποδοκνημικής (άρθρωσης) 
   • ιερολαγόνιας (άρθρωσης)   

  Εξαιρούνται: πρόσθια στροφή του αυχένα του μηριαίου (Q65.8) 
Q74.3   Πολλαπλή συγγενής 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 
  Εξαιρούνται: συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου ΜΚΑ (Q18.-) 
   σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που ταξινομούνται στο Q87.- 
   οδοντοπροσωπικές ανωμαλίες [συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης 

σύγκλεισης] (K07.-) 
   μυοσκελετικές δυσπλασίες της κεφαλής και του προσώπου (Q67.0-Q67.4) 
   κρανιακές βλάβες 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 
Ατελής συνένωση του κρανίου 
Οξυκεφαλία 
Τριγωνοκεφαλία 

Q75.1   Κρανιοπροσωπική δυσόστωση 
Νόσος του Crouzon 

Q75.2   Υπερτελορισμός 
Q75.3   Μακροκεφαλία 
Q75.4   Γναθοπροσωπική δυσόστωση 
 Σύνδρομο: 

• Franceschetti 
• Treacher-Collins 

Q75.5   Γναθοφθαλμική δυσόστωση  
Q75.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες των οστών του κρανίου και του προσώπου 

Έλλειψη οστού του κρανίου, συγγενής 
Συγγενής δυσπλασία του μετώπου 
Πλατυβασία 

Q75.9   Συγγενής ανωμαλία των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένη 
Συγγενής ανωμαλία: 
• οστών του προσώπου ΜΚΑ 
• κρανίου ΜΚΑ 

  
Q76    Συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης και των οστών του θώρακα 
  Εξαιρούνται:  συγγενείς μυοσκελετικές δυσπλασίες της σπονδυλικής στήλης και του θώρακα 

(Q67.5-Q67.8) 
Q76.0   Λανθάνουσα δισχιδής ράχη 
  Εξαιρούνται: μινογγοκήλη (νωτιαία) (Q05.-) 
   δισχιδής ράχη (ανοικτή)(κυστική) (Q05.-)    
Q76.1   Σύνδρομο Klippel-Feil  

Σύνδρομο σύντηξης αυχενικών σπονδύλων  
Q76.2   Συγγενής σπονδυλολίσθηση 

Συγγενής σπονδυλόλυση 
  Εξαιρούνται: σπονδυλολίσθηση (επίκτητη) (M43.1) 
   σπονδυλόλυση (επίκτητη) (M43.0) 
Q76.3   Συγγενής σκολίωση που οφείλεται σε συγγενή οστική ανωμαλία 

Σύντηξη ημισπονδύλων ή αποτυχία διαίρεσης με σκολίωση 
Q76.4   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης, που δε σχετίζονται με σκολίωση 

Συγγενής: 
• έλλειψη των σπονδύλων }  
• συνοστέωση της σπονδυλικής στήλης } 
• κύφωση } 
• λόρδωση } μη καθορισμένη ή μη σχετιζόμενη 
• ανωμαλία της οσφυοϊερής (άρθρωσης)(περιοχής) }  με σκολίωση 
Ημισπόνδυλος } 
Ανωμαλία της σπονδυλικής στήλης } 
Πλατυσπονδυλία  } 
Υπεράριθμος σπόνδυλος } 

Q76.5   Αυχενική πλευρά 
Υπεράριθμη πλευρά στην αυχενική χώρα 
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Q76.6   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των πλευρών 
Επικουρική πλευρά 
Συγγενής: 
• έλλειψη πλευράς 
• σύμφυση των πλευρών  
• ανωμαλία των πλευρών ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο της βραχείας πλευράς (Q77.2) 
Q76.7   Συγγενής ανωμαλία του στέρνου 

Συγγενής έλλειψη του στέρνου 
Δισχιδές 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 
  Εξαιρούνται: βλεννοπολυσακχαρίδωση (E76.0-E76.3) 
Q77.0   Αχονδρογένεση 

Υποχονδρογένεση 
Q77.1   Θνησιγενές κοντό ανάστημα 
Q77.2   Σύνδρομο βραχείας (κοντής) πλευράς 

Ασφυκτική θωρακική δυσπλασία [Jeune] 
Q77.3   Χονδροδυσπλασία στικτή 
Q77.4   Αχονδροπλασία 

Υποχονδροπλασία 
Συγγενής οστεοσκλήρυνση 

Q77.5   Δυστροφική δυσπλασία 
Q77.6   Χονδροεξωδερμική δυσπλασία 

Σύνδρομο Ellis-van Creveld 
Q77.7   Σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία 
Q77.8   Άλλη οστεοχονδροδυσπλασία που με ελαττωματική ανάπτυξη των μακρών οστών και της 

σπονδυλικής στήλης 
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 Albright(-McCune)(-Sternberg) 

Q78.2   Οστεοπέτρωση 
Σύνδρομο Albers-Schönberg 

Q78.3   Προϊούσα διαφυσιακή δυσπλασία 
Σύνδρομο Camurati-Engelmann 

Q78.4   Εγχονδρωμάτωση 
Σύνδρομο Maffucci 
Νόσος του Ollier 

Q78.5   Μεταφυσιακή δυσπλασία 
Σύνδρομο Pyle 

Q78.6   Πολλαπλές συγγενείς εξοστώσεις 
Νόσος πολλαπλών εξοστώσεων   

Q78.8   Άλλες καθορισμένες οστεοχονδροδυσπλασίες 
Οστεοποικίλωση 
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Q78.9   Οστεοχονδροδυσπλασία, μη καθορισμένη 
Χονδροδυστροφία ΜΚΑ 
Οστεοδυστροφία ΜΚΑ 

  
Q79    Συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικόυ συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: συγγενές (στερνομαστοειδικό) ραιβόκρανο (Q68.0) 
Q79.0   Συγγενής κήλη διαφράγματος  
  Εξαιρούνται: συγγενής διαγραφραγματοκήλη (οισοφαγοκήλη) διαμέσου του οισοφαγικού 

τρήματος  (Q40.1) 
Q79.1   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του διαφράγματος 

Έλλειψη διαφράγματος 
Συγγενής ανωμαλία του διαφράγματος ΜΚΑ 
Πρόπτωση του διαφράγματος 

Q79.2   Εξόμφαλος 
Ομφαλοκήλη των νεογνών 

  Εξαιρούνται: ομφαλοκήλη  (K42.-) 
Q79.3   Γαστρόσχιση 
Q79.4   Σύνδρομο prune belly  
Q79.5   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος  
  Εξαιρούνται: ομφαλοκήλη (επίκτητος) (K42.-) 
Q79.6   Σύνδρομο Ehlers-Danlos 
Q79.8   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του μυοσκελετικού συστήματος 

Έλλειψη: 
• μυός 
• τένοντα 
Επικουρικός μυς 
Συγγενής αμυοτροφία 
Συγγενείς(ής): 
• περιεσφιγμένες δεσμίδες  
• βράχυνση του τένοντα 
Σύνδρομο Poland 

Q79.9   Συγγενής ανωμαλία του μυοσκελετικού συστήματος, μη καθορισμένη 
Συγγενής: 
• ανωμαλία ΜΚΑ } του μυοσκελετικού συστήματος ΜΚΑ 
• δυσπλασία ΜΚΑ } 

  



ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

 588

Άλλες συγγενείς ανωμαλίες  
(Q80-Q89) 
  
 
Q80 Συγγενής ιχθύαση 
  Εξαιρούνται: νόσος του Refsum (G60.1) 
Q80.0   Κοινή ιχθύαση 
Q80.1   Φυλοσύνδετη ιχθύαση 
Q80.2   Φυλλώδης ιχθύαση 

Κολλοειδές έμβρυο 
Q80.3 Πομφολυγώδης συγγενής ιχθυασόμορφη ερυθροδερμία 
Q80.4 ΄Εμβρυο αρλεκίνος [ιχθύαση τύπου αρλεκίνου] 
Q80.8   Άλλες περιπτώσεις συγγενούς ιχθύασης 
Q80.9   Συγγενής ιχθύαση, μη καθορισμένη 
  
Q81 Πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
Q81.0   Απλή πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Cockayne (Q87.1) 
Q81.1   Θανατηφόρος [συνδετική] πομφολυγώδης επιδερμόλυση 

Σύνδρομο Herlitz 
Q81.2   Δυστροφική πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
Q81.8   Άλλη πομφολυγώδης επιδερμόλυση 
Q81.9   Πομφολυγώδης επιδερμόλυση, μη καθορισμένη 
  
Q82    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος 
  Εξαιρούνται: εντεροπαθητική ακροδερματίδα (E83.2) 
   συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία (E80.0) 
   δερμοειδής κύστη ή κόλπος (L05.-) 
   σύνδρομο Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8) 
Q82.0   Κληρονομικό λεμφοίδημα 
Q82.1   Μελαγχρωματικό ξηρόδερμα 
Q82.2   Μαστοκύτωση 

Μελαγχρωματική κνίδωση 
  Εξαιρούνται: κακοήθης μαστοκύτωση (C96.2) 
Q82.3   Ακράτεια μελανίνης 
Q82.4   Εξωδερμική δυσπλασία (ανιδρωτική) 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6) 
Q82.5   Συγγενής μη-νεοπλασματικός σπίλος 

Εκ γενετής σπίλος ΜΚΑ 
Σπίλος: 
• αιμαγγειωματώδης 
• τριχοειδικός  
• αγγειακός ΜΚΑ  
• μυρμηκιώδης  

  Εξαιρούνται: κηλίδες café-au-lait (L81.3) 
   φακή (L81.4) 
   σπίλος: 
   • ΜΚΑ (D22.-) 
   • αραχνοειδής (I78.1) 
   • μελανοκυτταρικός (D22.-) 
   • μελαγχρωματικός (D22.-) 
   • αστεροειδής (I78.1) 
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Q82.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες του δέρματος 
Ανώμαλες παλαμιαίες πτυχές 
Καλοήθης οικογενής πέμφιγα [Hailey-Hailey] 
Δερματόλυση [δερματοχάλαση](υπερελαστική) 
Ανωμαλίες δερμογραφισμού  
Κληρονομική κεράτωση παλαμών και πελμάτων 
Θυλακική υπερκεράτωση [Darier-White] 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Ehlers-Danlos (Q79.6) 
Q82.9   Συγγενής ανωμαλία του δέρματος, μη καθορισμένη 
  
Q83    Συγγενείς ανωμαλίες του μαστού 
  Εξαιρούνται: 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 
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 οργάνων του καλυπτήριου συστήματος 
Q84.0   Συγγενής αλωπεκία 

Συγγενής έλλειψη τριχών 
Q84.1   Συγγενείς μορφολογικές διαταραχές των τριχών, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Κομβολογιοειδείς τρίχες 
Mονιλέθριξ 
Δακτυλιοειδείς τρίχες [pili annulati] 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Menkes κομβοειδών τριχών (E83.0) 
Q84.2   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των τριχών 

Συγγενής: 
• υπερτρίχωση 
• ανωμαλία των τριχών ΜΚΑ 
Παραμονή εμβρυϊκού χνου 

Q84.3   Ανωνυχία 
  Εξαιρούνται:  σύνδρομο ονύχων-επιγονατίδας (Q87.2) 
Q84.4   Συγγενής λευκωνυχία 
Q84.5   Διογκωμένοι και υπερτροφικοί όνυχες 

Συγγενής υπερτροφία των ονύχων  
Παχυωνυχία 

Q84.6   Άλλες συγγενείς ανωμαλίες των ονύχων 
Συγγενής: 
• πληκτρονυχία 
• κοιλωνυχία 
• ανωμαλία όνυχα ΜΚΑ 

Q84.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες οργάνων του καλυπτήριου συστήματος 
Συγγενής απλασία του δέρματος 

Q84.9   Συγγενής ανωμαλία οργάνου του καλυπτήριου συστήματος, μη καθορισμένη 
Συγγενής: 
• ανωμαλία ΜΚΑ } οργάνων του καλυπτήριου συστήματος ΜΚΑ 
• δυσπλασία ΜΚΑ }  
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Q85    Φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αταξία - τηλεαγγειεκτασία [Louis-Bar] (G11.3) 
   οικογενής δυσαυτονομία [Riley-Day] (G90.1) 
Q85.0   Νευρινωμάτωση (μη κακοήθης) 
  Νόσος του von Recklinghausen 
Q85.1   Οζώδης σκλήρυνση 
  Νόσος του Bourneville 
  Epiloia  
Q85.8   Άλλες φακωματώσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Σύνδρομο: 
• Peutz-Jeghers 
• Sturge-Weber(-Dimitri) 
• von Hippel-Lindau 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Meckel-Gruber (Q61.9) 
Q85.9   Φακωμάτωση, μη καθορισμένη 

Αμάρτωση ΜΚΑ 
  
Q86   Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια,  που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: υποθυρεοειδισμός που σχετίζεται με ανεπάρκεια 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   Εμβρυϊκό σύνδρομο από υδαντοΐνη 

Σύνδρομο Meadow 
Q86.2   Δυσμορφισμός που οφείλεται στη βαρφαρίνη 
Q86.8   Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που οφείλονται σε γνωστά εξωγενή αίτια 
  
Q87    Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν πολλαπλά 

συστήματα 
Q87.0   Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν κυρίως την εμφάνιση του προσώπου 

Ακροκεφαλοπολυσυνδακτυλία 
Ακροκεφαλοσυνδακτυλία [Apert] 
Σύνδρομο κρυπτόφθαλμου 
Κυκλωπία 
Σύνδρομο: 
• Goldenhar 
• Moebius 
• στόματος-προσώπου-δακτύλων 
• Robin 
Whistling face [σύνδρομο Freeman-Sheldon] 

Q87.1   Σύνδρομα συγγενώνς ανωμαλιών που σχετίζονται κυρίως με χαμηλό ανάστημα 
Σύνδρομο: 
• Aarskog 
• Cockayne 
• De Lange 
• Dubowitz 
• Noonan 
• Prader-Willi 
• Robinow-Silverman-Smith 
• Russell-Silver 
• Seckel 
• Smith-Lemli-Opitz 

  Εξαιρούνται: σύνδρομο Ellis-van Creveld (Q77.6) 
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Q87.2   Σύνδρομα συγγενώνς ανωμαλιών που αφορούν κυρίως τα άκρα 
Σύνδρομα: 
• Holt-Oram 
• Klippel-Trénaunay-Weber 
• ονύχων - επιγονατίδας 
• Rubinstein-Taybi 
• σειρηνομελία 
• θρομβοκυττοπενία με έλλειψη της κερκίδας [TAR] 
• VATER 

Q87.3   Σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που αφορούν πρώιμη υπερβολική ανάπτυξη 
Σύνδρομο: 
• Beckwith-Wiedemann 
• Sotos 
• Weaver 

Q87.4   Σύνδρομο Marfan 
Q87.5   Άλλα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με άλλες σκελετικές μεταβολές 
Q87.8   Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Σύνδρομο: 
• Alport 
• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl 
• Zellweger 

  
Q89    Άλλες συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Q89.0   Συγγενείς ανωμαλίες του σπλήνα 

Ασπληνία (συγγενής) 
Συγγενής σπληνομεγαλία 

  Εξαιρούνται: ισομερισμός των κολπικών εξαρτημάτων (με ασπληνία ή πολυσπληνία) 
(Q20.6) 

Q89.1   Συγγενείς ανωμαλίες των επινεφριδίων 
  Εξαιρούνται: συγγενής υπερπλασία επινεφριδίου (E25.0) 

Q89.2   Συγγενείς ανωμαλίες άλλων ενδοκρινών αδένων 
Συγγενής ανωμαλία του παραθυρεοειδούς ή του θυρεοειδούς αδένα 
Παραμονή θυρεογλωσσικου πόρου 
Θυρεογλωσσική κύστη 

Q89.3   Αναστροφή σπλάγχνων 
Δεξιοκαρδία με αναστροφή σπλάγχνων 
Αντικατοπτρική τοποθέτηση των κόλπων (της καρδιάς) με αναστροφή σπλάγχνων 
Ανάστροφη ή εγκάρσια θέση των σπλάχνων: 
• της κοιλίας 
• του θώρακα 
Μετάθεση των σπλάγχνων: 
• της κοιλίας 
• του θώρακα 

  Εξαιρούνται: δεξιοκαρδία ΜΚΑ (Q24.0) 
   αριστεροκαρδία (Q24.1) 
Q89.4   Σιαμαίοι δίδυμοι 

Κρανιοπαγείς 
Δικέφαλοι 
Διπλό τέρας 
Πυγοπαγείς  
Θωρακοπαγείς 
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Q89.7   Πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Τέρας ΜΚΑ 
Πολλαπλές συγγενείς: 
• ανωμαλίες ΜΚΑ 
• δυσπλασίες ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται: σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών που προσβάλλουν πολλαπλά συστήματα 
(Q87.-) 

Q89.8   Άλλες καθορισμένες συγγενείς ανωμαλίες 
Q89.9   Συγγενής ανωμαλία, μη καθορισμένη 

Συγγενής: 
• ανωμαλία ΜΚΑ 
• δυσπλασία ΜΚΑ 

 
  
  
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού  
(Q90-Q99) 
  
Q90    Σύνδρομο Down 
Q90.0   Τρισωμία 21, μειωτικός μη διαχωρισμός 
Q90.1   Τρισωμία 21, μωσαϊκισμός (μιτωτικός μη διαχωρισμός) 
Q90.2   Τρισωμία 21, 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, 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, μετάθεση 
Q91.7   Σύνδρομο Patau, μη καθορισμένο 
  
Q92    Άλλες τρισωμίες και μερικές τρισωμίες των αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Περιλαμβάνονται: μη ισορροπημένες μεταθέσεις και προσθήκες 
  Εξαιρούνται: 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 

Διπλασιασμός ολόκληρου του σκέλους ή και μεγαλύτερου χρωμοσωμικού τμήματος. 
Q92.3   Ελλάσσων μερική τρισωμία 

Διπλασιασμός τμήματος μικρότερου απο ένα χρωμοσωμικό σκέλος 
Q92.4   Διπλασιασμοί που παρατηρούνται μόνο στην προμετάφαση 
Q92.5   Διπλασιασμοί σε συνδυασμό με άλλες σύνθετες χρωμοσωμικές ανακατατάξεις 
Q92.6   Υπερσημειακά χρωμοσώματα  
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 
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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   Αντικατάσταση χρωμοσώματος από κυκλικό ή δικεντρικό (χρωμόσωμα) 
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 
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 ανακατατάξεις 
Q93.8   Άλλες ελλείψεις από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα 
Q93.9   Έλλειψη από τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα, μη καθορισμένη 
  
Q95    Ισορροπημένες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Περιλαμβάνονται:  Ρομπερτσονιακές και ισορροπημένες αμοιβαίες μεταθέσεις και προσθήκες 
Q95.0   Ισορροπημένη μετάθεση και εισαγωγή σε φυσιολογικό άτομο 
Q95.1   Χρωμοσωμική αναστροφή σε φυσιολογικό άτομο 
Q95.2   Ισορροπημένη αυτοσωμική ανακατάταξη σε μη φυσιολογικό άτομο 
Q95.3   Ισορροπημένη ανακατάταξη των φυλετικών και αυτοσωμικών, χρωμοσωμιακών, σε μη 

φυσιολογικό άτομο 
Q95.4   Άτομα με δείκτες ετεροχρωματίνης 
Q95.5   Άτομα με αυτοσωμικά χρωμοσώματα με εύθραυστες περιοχές 
Q95.8   Άλλες ισορροπημένες ανακατατάξεις και δομικοί δείκτες 
Q95.9   Ισορροπημένη ανακατάταξη και δομικός δείκτης, μη καθορισμένα 
  
Q96    Σύνδρομο Turner    
  Εξαιρούνται: 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 ΧΥ 
Q96.4   Μωσαϊκισμός 45,Χ/άλλες κυτταρικές σειρές με ανώμαλο φυλεκτικό 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 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο Turner (Q96.-) 
Q97.0   Καρυότυπος 47,ΧΧΧ 
Q97.1   Θήλυ με περισσότερα από τρία Χ χρωμοσώματα 
Q97.2   Μωσαϊκισμός, σειρές με διάφορους αριθμούς Χ χρωμοσωμάτων 
Q97.3   Θήλυ με 46,ΧΥ καρυότυπο 
Q97.8 Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο 
Q97.9   Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με θήλυ φαινότυπο, μη καθορισμένη 
  
Q98    Άλλες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρενα φαινότυπο, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
Q98.0   Σύνδρομο Klinefelter με καρυότυπο 47,ΧΧΥ 
Q98.1   Σύνδρομο Klinefelter, άρρεν με περισσότερα από δύο Χ χρωμοσώματα 
Q98.2   Σύνδρομο Klinefelter, άρρεν 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   Άρρεν με δομική ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων 
Q98.7   Άρρεν με μωσαϊκισμό των φυλετικών χρωμοσωμάτων 
Q98.8   Άλλες καθορισμένες ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρενα φαινότυπο 
Q98.9   Ανωμαλία των φυλετικών χρωμοσωμάτων, με άρρενα φαινότυπο, μη καθορισμένη 
  
Q99 Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Q99.0 Xιμαιρισμός 46,ΧΧ/46,ΧΥ 

Χιμαιρισμός 46,ΧΧ/46,ΧΥ αληθής ερμαφροδιτισμός 
Q99.1   46,ΧΧ αληθής ερμαφροδιτισμός 

46,ΧΧ με ταινιοειδείς γονάδες 
46,ΧΥ με ταινιοειδείς γονάδες 
Αληθής δυσγενεσία των γονάδων 

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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧVIII 
 

Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού  
(R00-R99) 
 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συμπτώματα, σημεία, παθολογικά ευρήματα κλινικών ή άλλων 
διαδικασιών διερεύνησης και ασαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις για τις οποίες δεν καταγράφεται 
κάποια διάγνωση η οποία να μπορεί να ταξινομηθεί κάπου αλλού.   
 
Σημεία και συμπτώματα τα οποία οδηγούν σε μια δεδομένη διάγνωση με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας 
έχουν ταξινομηθεί σε κάποια κατηγορία σε άλλα κεφάλαια της ταξινόμησης. Γενικά, οι κατηγορίες στο 
κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνουν τις λιγότερο σαφώς καθοριζόμενες καταστάσεις και συμπτώματα που, 
χωρίς την αναγκαία μελέτη του περιστατικού ώστε να καθοριστεί η τελική διάγνωση, μπορούν να 
οδηγήσουν σχεδόν εξίσου σε δύο ή περισσοτέρα νοσήματα ή σε δύο ή περισσότερα συστήματα του 
οργανισμού. Πρακτικά όλες οι κατηγορίες αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσαν να ονομασθούν ως «μη 
καθορισμένες αλλιώς» ή «αγνώστου αιτιολογίας» ή «μεταβατικές». Θα πρέπει να ανατρέχετε στο 
Αλφαβητικό Ευρετήριο προκειμένου να καθορίσετε 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 τα συμπτώματα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες R00- R99 
αποτελούνται από:    
 

α.  περιπτώσεις για τις οποίες δε μπορεί να γίνει ακριβέστερη διάγνωση ακόμη κι αν όλα τα 
σχετιζόμενα στοιχεία έχουν ερευνηθεί·   

β.  σημεία ή συμπτώματα τα οποία υπήρχαν κατά το χρόνο της αρχικής εκτίμησης, τα oποια 
αποδείχθηκαν παροδικά και των οποίων οι αιτίες δε μπορούσαν να προσδιορισθούν·   

γ.  προσωρινές διαγνώσεις σε ασθενή ο οποίος δεν επέστρεψε για περαιτέρω διερεύνηση ή 
περίθαλψη·   

δ.  περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν αλλού για διερεύνηση ή θεραπεία πριν τεθεί η διάγνωση·   
ε  περιπτώσεις για τις οποίες μια πιο ακριβής διάγνωση δεν υπήρχε λόγω οποιασδήποτε άλλης 

αιτίας· 
στ.  ορισμένα συμπτώματα, για τα οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες, και τα οποία 

αντιπροσωπεύουν από μόνα τους 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)   
 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
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 την νόηση, την αντίληψη, τη συναισθηματική 

κατάσταση και τη συμπεριφορά 
R47-R49  Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το λόγο και τη φωνή 
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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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Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό 
σύστημα  
(R00- R09) 
  
 
R00    Διαταραχές του καρδιακού παλμού 
  Εξαιρούνται:  διαταραχές που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.1) 
   καθορισμένες αρρυθμίες (I47-I49) 
R00.0   Ταχυκαρδία, μη καθορισμένη 

Ταχύς καρδιακός παλμός 
Ταχυκαρδία: 
• υπερκοιλιακή [κομβοκολπική] ΜΚΑ 
• φλεβοκομβική [sinusal] ΜΚΑ 

R00.1   Βραδυκαρδία, μη καθορισμένη 
 Βραδυκαρδία: 

• φλεβοκολπική 
• φλεβοκομβική 
• πνευμονογαστρική 
Βραδύς καρδιακός παλμός 

  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Κεφάλαιο XX), εάν είναι επιθυμητό, για 
να προσδιορίσετε το φάρμακο, σε περίπτωση φαρμακευτικής αιτιολογίας.  

R00.2   Αίσθημα παλμών 
 Αντίληψη του καρδιακού παλμού 
R00.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του καρδιακού παλμού 
  
R01    Καρδιακά φυσήματα και άλλοι καρδιακοί ήχοι 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο (P29.8) 
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 
Προκάρδια τριβή 

  
R02    Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  γάγγραινα σε: 
   • αθηροσκλήρωση (I70.2) 
   • σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .5) 
   • άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες (I73.-) 
   γάγγραινα ορισμένων ειδικών εντοπίσεων - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
   αεριογόνος γάγγραινα (A48.0) 
   γαγγραινώδες πυόδερμα (L88) 
  
R03    Παθολογική τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση 
R03.0   Αυξημένη τιμή αρτηριακής πίεσης, χωρίς διάγνωση υπέρτασης 
  Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταγραφή ενός επεισοδίου 

αυξημένης 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 τιμή αρτηριακής πίεσης 
  Εξαιρούνται:  υπόταση (I95.- ) 
   • νευρογενής ορθοστατική (G90.3) 
   σύνδρομο μητρικής υπότασης (O26.5) 
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R04    Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς 
R04.0   Επίσταξη  

Αιμορραγία από τη μύτη [ρίνα] 
Ρινορραγία 

R04.1   Αιμορραγία από το λαιμό 
  Εξαιρούνται:  αιμόπτυση (R04.2) 
R04.2   Αιμόπτυση 

Αιμόφυρτα πτύελα 
Βήχας με αιμορραγία 

R04.8   Αιμορραγία από άλλες εντοπίσεις των αναπνευστικών οδών 
Πνευμονική αιμορραγία ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  περιγεννητική πνευμονική αιμορραγία (P26.- ) 
R04.9   Αιμορραγία από τις αναπνευστικές οδούς, μη καθορισμένη 
  
R05    Βήχας 
  Εξαιρούνται:  βήχας με αιμορραγία (R04.2) 
   ψυχογενής βήχας (F45.3) 
  
R06    Διαταραχές της αναπνοής 
  Εξαιρούνται:  αναπνευστική: 
   • παύση (R09.2) 
   • δυσχέρεια:  
      • ενηλίκων (σύνδρομο) (J80) 
      • νεογνού (P22.-) 
   • ανεπάρκεια (J96.-) 
      • του νεογνού (P28.5) 
R06.0   Δύσπνοια 

Ορθόπνοια 
Βράχυνση της αναπνοής  

  Εξαιρούνται:  παροδική ταχύπνοια του νεογνού (P22.1) 
R06.1   Συριγμός  
  Εξαιρούνται:  συγγενής λαρυγγικός συριγμός (P28.8) 
   λαρυγγισμός (συριγμώδης) (J38.5) 
R06.2   Συρίττουσα αναπνοή 
R06.3   Περιοδική αναπνοή 

Αναπνοή Cheyne-Stokes 
R06.4   Υπεραερισμός  
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής υπεραερισμός (F45.3) 
R06.5   Στοματική αναπνοή 

Ρεγχασμός 
  Εξαιρούνται:  ξηροστομία ΜΚΑ (R68.2) 
R06.6   Λόξυγγας 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής λόξυγγας (F45.3) 
R06.7   Πταρμός 
R06.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της αναπνοής 

Άπνοια ΜΚΑ 
Κράτημα της αναπνοής (επεισόδιο) 
Αίσθημα πνιγμού 
Στεναγμώδης αναπνοή 

  Εξαιρούνται:  άπνοια (του): 
   • νεογνού (P28.4) 
   • ύπνου (G47.3) 
      • νεογνού (πρωτοπαθής) (P28.3) 
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R07    Πόνος στο λαιμό και το στήθος (θώρακα) 
  Εξαιρούνται:  δυσφαγία (R13) 
   επιδημική μυαλγία (B33.0) 
   πόνος στο: 
   • μαστό (N64.4) 
   • τράχηλο (M54.2) 
   κυνάγχη(οξεία) [πονόλαιμος] ΜΚΑ (J02.9) 
R07.0   Πόνος στο λαιμό 
R07.1   Θωρακικός πόνος κατά την αναπνοή  

Επώδυνη αναπνοή 
R07.2   Προκάρδιος πόνος [άλγος] 
R07.3   Άλλος θωρακικός πόνος 

Πόνος του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος ΜΚΑ 
R07.4   Θωρακικός πόνος, μη καθορισμένος 
  
R09    Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό 

σύστημα 
  Εξαιρούνται:  αναπνευστική: 
   • δυσχέρεια (σύνδρομο): 
      • ενηλίκων (J80) 
      • νεογνού (P22.-) 
   • ανεπάρκεια (J96.-) 
      • του νεογνού (P28.5) 
R09.0   Ασφυξία 
  Εξαιρούνται:  ασφυξία (που οφείλεται σε): 
   • τοκετό (P21.-) 
   • μονοξείδιο του άνθρακα (T58) 
   • ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό (T17.-) 
   • ενδομήτρια (P20.-) 
   • τραυματική (T71) 
R09.1   Πλευρίτιδα 
  Εξαιρούνται:  πλευρίτιδα με συλλογή υγρού (J90) 
R09.2   Αναπνευστική παύση 

Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια 
R09.3   Παθολογικά πτύελα 
  Παθολογική: } 
  • ποσότητα }  
  • χρώμα }  πτυέλων 
  • οσμή } 
  Υπερβολική ποσότητα }  
  Εξαιρούνται:  αιμόφυρτα πτύελα (R04.2) 
R09.8   Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το κυκλοφορικό και το 

αναπνευστικό σύστημα 
Φύσημα (αρτηριακό) 
Θωρακική(οί): 
• ανώμαλη επίκρουση  
• ήχοι τριβής 
• τυμπανικός ήχος 
Ρόγχοι 
Αδύναμος σφυγμός 
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Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία  
(R10- R19) 
 
Εξαιρούνται:  γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2) 
  • νεογνού (P54.0-P54.3) 
  εντερική απόφραξη (K56.-) 
  • νεογνού (P76.-) 
  πυλωρόσπασμός (K31.3) 
  • συγγενής ή νεογνικός (Q40.0) 
  συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα (R30- R39) 
  συμπτώματα από τα γεννητικά όργανα:  
  • γυναικεία (N94.-) 
  • ανδρικά (N48 – N50) 
  
R10   Κοιλιακός και πυελικός πόνος 
  Εξαιρούνται:  ραχιαλγία (M54.-) 
   μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις (R14) 
   κολικός νεφρού (N23) 
R10.0   Οξεία κοιλία 

Σοβαρός κοιλιακός πόνος (γενικευμένος)(εντοπισμένος)(με κοιλιακή ακαμψία) 
R10.1   Πόνος εντοπισμένος στην άνω κοιλία 

Επιγαστρικός πόνος 
R10.2   Πυελικός και περινεϊκός πόνος 
R10.3   Πόνος εντοπισμένος σε άλλα τμήματα της κάτω κοιλίας 
R10.4   Άλλος και μη καθορισμένος κοιλιακός πόνος 

Κοιλιακή ευαισθησία ΜΚΑ 
Κολικός:  
• ΜΚΑ 
• βρεφικός  

  
R11    Ναυτία και έμετος 
  Εξαιρούνται:  αιματέμεση (K92.0) 
   • νεογνική (P54.0) 
   έμετος (της): 
   • υπέρμετρος, στην κυήση (O21.-) 
   • μετά από επέμβαση στο γαστρεντερικό (K91.0) 
   • του νεογνού (P92.0) 
   • ψυχογενής (F50.5) 
  
R12    Επιγαστρικό καύσος [οπισθοστερνικό] 
  Εξαιρούνται:  δυσπεψία (K30) 
  
R13    Δυσφαγία 

Δυσκολία κατά την κατάποση 
  
R14   Μετεωρισμός και σχετικές καταστάσεις 

Κοιλιακή διάταση (με αέρια) 
Τυμπανισμός 
Ερυγές 
Πόνος από αέρια  
Τυμπανισμός (κοιλιακός)(εντερικός) 

  Εξαιρούνται:  ψυχογενής αεροφαγία (F45.3) 
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R15    Ακράτεια κοπράνων 
Εγκόπρηση ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις 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 
  Εξαιρούνται:  νεογνικός ίκτερος (P55, P57-P59) 
 
R18    Ασκίτης 

Υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
  
R19    Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την κοιλία 
  Εξαιρούνται:  οξεία κοιλία (R10.0) 
R19.0   Ενδοκοιλιακή και πυελική διόγκωση, μάζα και όγκος 

Διάχυτη ή γενικευμένη διόγκωση ή μάζα: 
• ενδοκοιλιακή ΜΚΑ 
• πυελική ΜΚΑ 
• του ομφάλιου λώρου  

  Εξαιρούνται:  κοιλιακή διάταση (από αέρια) (R14) 
   ασκίτης (R18) 
R19.1   Ανώμαλοι εντερικοί ήχοι 

Απουσία εντερικών ήχων 
Εντερικοί ήχοι από έντονο περισταλτισμό 

R19.2   Ορατός περισταλτισμός 
Έντονος περισταλτισμός 

R19.3   Κοιλιακή ακαμψία [σκληρία] 
  Εξαιρούνται:  περίπτωση με σοβαρό κοιλιακό πόνο (R10.0) 
R19.4   Αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου 
  Εξαιρούνται:  δυσκοιλιότητα (K59.0) 
   λειτουργική διάρροια (K59.1) 
R19.5   Άλλες διαταραχές των κοπράνων 

Ανώμαλο χρώμα των κοπράνων 
Ογκώδη κόπρανα 
Βλέννη στα κόπρανα 
Λανθάνουσα αιμορραγία στα κόπρανα 

  Εξαιρούνται:  μέλαινα (K92.1) 
   • του νεογνού (P54.1) 
R19.6   Κακοσμία 
R19.8   Άλλα καθορισμένα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το πεπτικό σύστημα και την 

κοιλία 
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Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το δέρμα και τον υποδόριο ιστό  
(R20- R23)  
  
R20    Διαταραχές της δερματικής αίσθησης 
  Εξαιρούνται: 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 

Μυρμηκίαση 
Αίσθημα νυγμών 
Αιμωδία 

  Εξαιρούνται:  ακροπαραισθησία (I73.8) 
R20.3   Υπεραισθησία 
R20.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της δερματικής αίσθησης 
  
R21    Εξάνθημα (εξανθηματικού τύπου) και άλλα μη καθορισμένα δερματικά εξανθήματα 
  
R22    Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
  Περιλαμβάνονται: υποδόρια οζίδια (εντοπισμένα)(επιφανειακά) 
  Εξαιρούνται:  παθολογικά ευρήματα στις διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους (R90- 

R93) 
   διόγκωση των λεμφαδένων (R59.-) 
   εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (E65) 
   μάζα και όγκος: 
   • μαστού (N63) 
   • ενδοκοιλιακή(ός) ή πυελική(ός) (R19.0) 
  οίδημα (R60.-) 
   διόγκωση: 
   • ενδοκοιλιακή ή πυελική (R19.0) 
   • άρθρωσης (M25.4) 
R22.0   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος της κεφαλής 
R22.1   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του τραχήλου 
R22.2   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κορμού 
R22.3   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του άνω άκρου 
R22.4   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος του κάτω άκρου 
R22.7   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος σε πολλαπλές εντοπίσεις 
R22.9   Εντοπισμένη διόγκωση, μάζα και όγκος, μη καθορισμενα  
  
R23    Άλλες μεταβολές του δέρματος 
R23.0   Κυάνωση 
  Εξαιρούνται:  ακροκυάνωση (I73.8) 
   κυανωτικές προσβολές του νεογνού (P28.2) 
R23.1   Ωχρότητα 

Υγρό και κολλώδες δέρμα 
R23.2   Παροδική ερυθρότητα του προσώπου [flushing] 

Υπερβολική ερυθρότητα προσώπου 
  Εξαιρούνται:  καταστάσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο της 

γυναίκας (N95.1) 
R23.3   Αυτόματες εκχυμώσεις 

Πετέχειες 
  Εξαιρούνται:  εκχυμώσεις στο έμβρυο και στο νεογνό (P54.5) 
   πορφύρα (D69.-) 
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R23.4   Μεταβολές στην υφή του δέρματος 
Απολέπιση }  
Σκλήρυνση } του δέρματος 
Αποφολίδωση } 

  Εξαιρούνται: επιδερμική πάχυνση ΜΚΑ (L85.9) 
R23.8   Άλλες και μη καθορισμένες μεταβολές του δέρματος 
 
  
  
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό 
σύστημα  
(R25- R29) 
  
R25    Ανώμαλες ακούσιες κινήσεις 
  Εξαιρούνται: ειδικές κινητικές διαταραχές (G20-G26) 
   διαταραχές στερεοτυπικών κινήσεων (F98.4) 
   διαταραχές που εκδηλώνονται με μυϊκές συσπάσεις [μυοσπάσματα, τικ] (F95.-

) 
R25.0   Ανώμαλες κινήσεις της κεφαλής 
R25.1   Τρόμος, μη καθορισμένος   
  Εξαιρούνται:  χορεία ΜΚΑ (G25.5) 
   τρόμος: 
   • ιδιοπαθής (G25.0) 
   • υστερικός (F44.4) 
   • κατά τις εκούσιες κινήσεις (G25.2) 
R25.2   Κράμπα και σπασμός 
  Εξαιρούνται:  καρποποδικός σπασμός (R29.0) 
   βρεφικοί σπασμοί (G40.4) 
R25.3   Δεσμιδώσεις 

Εκτινάξεις (κλόνος) ΜΚΑ 
R25.8   Άλλες και μη καθορισμένες, ανώμαλες ακούσιες κινήσεις 
  
R26    Διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας 
  Εξαιρούνται:  αταξία: 
   • ΜΚΑ (R27.0) 
   • κληρονομική (G11.-) 
   • κινητική (συφιλιδική) (A52.1) 
   σύνδρομο ακινητοποίησης (στην παραπληγία) (M62.3) 
R26.0   Αταξικό βάδισμα 

Παραπαίον βάδισμα  
R26.1   Παραλυτικό βάδισμα 

Σπαστικό βάδισμα 
R26.2   Δυσκολία στη βάδιση, που δεν ταξινομείται αλλού 
R26.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές του βαδίσματος και της κινητικότητας 

Αστάθεια στα πόδια ΜΚΑ 
  
R27    Άλλη ασυνέργεια 
  Εξαιρούνται: αταξικό βάδισμα (R26.0) 
   κληρονομική αταξία (G11.-) 
   ίλιγγος ΜΚΑ (R42) 
R27.0   Αταξία, μη καθορισμένη   
R27.8   Άλλη και μη καθορισμένη ασυνέργεια 
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R29    Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το νευρικό και το μυοσκελετικό σύστημα 
R29.0   Τετανία 

Καρποποδικός σπασμός 
  Εξαιρούνται:  τετανία: 
   • υστερική (F44.5) 
   • νεογνική (P71.3) 
   • προερχόμενη από τους παραθυροειδείς αδένες (E20.9) 
   • μετά από θυρεοειδεκτομή (E89.2) 
R29.1   Μηνιγγισμός  
R29.2   Ανώμαλα αντανακλαστικά 
  Εξαιρούνται:  ανώμαλο αντανακλαστικό της κόρης (H57.0) 
   ανώμαλο έντονο αντανακλαστικό του οπισθοφάρυγγα (J39.2) 
   παρασυμπαθητικοτονική αντίδραση ή συγκοπή (R55) 
R29.3   Ανώμαλη στάση του σώματος 
R29.4   Κριγμώδες ισχίο  
  Εξαιρούνται:  συγγενείς διαμαρτίες διάπλασης του ισχίου (Q65.-) 
R29.6 Tάση προς πτώση, που δεν ταξινομείται αλλού 
 Περιλαμβάνονται:  τάση για πτώση λόγω γήρατος ή άλλων ασαφών προβλημάτων υγείας 
 Εξαιρούνται:  ατυχήματα (Χ59.-) 
  δυσκολία στη βάδιση (R26.2) 
  ζάλη και ίλιγγος (R42) 
  πτώσεις που προκαλούν τραυματισμό (W00-W19) 
  πτώσεις 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   Πόνος κατά την ούρηση 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενές άλγος (F45.3) 
R30.0   Δυσουρία 

Επώδυνος και δυσχερής ούρηση [στραγγουρία] 
R30.1   Κυστικός τεινεσμός  
R30.9   Επώδυνη ούρηση, μη καθορισμένη 

Επώδυνη ούρηση ΜΚΑ 
  
R31    Μη καθορισμένη αιματουρία 
  Εξαιρούνται:  υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα αιματουρία (N02.-) 
  
R32    Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων 

Ενούρηση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: μη οργανική ενούρηση (F98.0) 
   ακράτεια ούρων από υπερένταση και άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων 

(N39.3-N39.4) 
  
R33    Επίσχεση ούρων 
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R34    Ανουρία και ολιγουρία 
  Εξαιρούνται:  όταν επιπλέκει: 
   • την έκτρωση ή την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.4) 
   • την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O26.8, O90.4) 
  
R35    Πολυουρία 

Συχνουρία 
Νυκτουρία 

  Εξαιρούνται:  ψυχογενής πολυουρία (F45.3) 
  
R36    Ουρηθρικό έκκριμα 

Έκκριση από το πέος 
Ουρηθρόρροια  

  
R39   Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα 
R39.0 Εξαγγείωση ούρων  
R39.1   Άλλες δυσκολίες με την ούρηση 

Δισταγμός ούρησης   
Χαμηλή ροή ούρων 
Διακεκομμένη ούρηση 

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) 

 
Εξαιρούνται: εκείνα που αποτελούν τμήμα κάποιου τύπου ψυχικής διαταραχής (F00-F99) 
  
 
R40    Υπνηλία, εμβροντησία  και κώμα   
  Εξαιρούνται: κώμα: 
   • διαβητικό (E10-E14 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .0) 
   • ηπατικό (K72.-) 
   • υπογλυκαιμικό (μη διαβητικό) (E15) 
   • νεογνικό (P91.5) 
   • ουραιμικό (N19) 
R40.0   Υπνηλία  

Νωθρότητα 
R40.1   Εμβροντησία  

Ημικωματώδης κατάσταση  
  Εξαιρούνται:  εμβροντησία:  
   • κατατονική (F20.2) 
   • καταθλιπτική (F31-F33) 
   • αποσυνδετική (F44.2) 
   • μανιακή (F30.2) 
R40.2   Κώμα, μη καθορισμένο   

Απώλεια συνείδησης ΜΚΑ 
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R41   Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες και την αντίληψη 
  Εξαιρούνται:  αποσυνδετικές [μετατρεπτικες] διαταραχές (F44.-) 
R41.0   Αποπροσανατολισμός, μη καθορισμένος  

Σύγχυση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής αποπροσανατολισμός (F44.8) 
R41.1   Αμνησία για πρόσφατα γεγονότα  
R41.2   Αναδρομική αμνησία 
R41.3   Άλλες μορφές αμνησίας 

Αμνησία ΜΚΑ  
  Εξαιρούνται:  αμνησιακό σύνδρομο: 
   • που οφείλεται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19 με κοινό τέταρτο 

χαρακτήρα το .6) 
   • 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 

Αίσθημα ελαφρότητας της κεφαλής  
Ίλιγγος ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  σύνδρομα ιλίγγου (H81.-) 
  
R43    Διαταραχές 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  
  Εξαιρούνται: διαταραχές δερματικής αίσθησης (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 
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 shock και stress, μη καθορισμένη 
R45.8   Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν τη συναισθηματική κατάσταση 

Αυτοκτονικός ιδεασμός (τάσεις) 
  Εξαιρούνται:  αυτοκτονικός ιδεασμός που αποτελεί μέρος μιας ψυχικής διαταραχής (F00-

F99) 
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R46 Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά    
R46.0 Πολύ χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής 
R46.1 Αλλόκοτη προσωπική εμφάνιση 
R46.2 Περίεργη και ανεξήγητη συμπεριφορά 
R46.3 Υπερκινητικότητα 
R46.4 Βραδύτητα και πτωχή ανταποκρισιμότητα 
  Εξαιρούνται:  εμβροντησία (R40.1) 
R46.5 Καχυποψία και εκσεσημασμένος προφασισμός 
R46.6 Αναίτια ανησυχία και ενασχόληση με αγχογόνα γεγονότα 
R46.7 Πολυλογία και περιστασιακές λεπτομέρειες που επισκιάζουν το σκοπό της επικοινωνίας  
R46.8 Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά 
 
 
 
  
Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την ομιλία και τη φωνή  
(R47- R49) 
  
 
R47    Διαταραχές της ομιλίας, που δεν ταξινομούνται αλλού  
  Εξαιρούνται:  αυτισμός (F84.0-F84.1) 
   διακοπτόμενη ταχυλαλία (F98.6) 
   ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (F80.-) 
   βατταρισμός [τραυλισμός] (F98.5) 
R47.0   Δυσφασία και αφασία 
  Εξαιρούνται:  προοδευτική μεμονωμένη αφασία (G31.0) 
R47.1   Δυσαρθρία και αναρθρία 
R47.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της ομιλίας 
 
R48 Δυσλεξία και άλλες συμβολικές δυσλειτουργίες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων (F81.-) 
R48.0 Δυσλεξία και αλεξία 
R48.1 Αγνωσία 
R48.2 Απραξία 
R48.8 Άλλες και μη καθορισμένες συμβολικές δυσλειτουργίες 

Αναριθμησία 
Αγραφία 

  
R49    Διαταραχές της φωνής 
  Εξαιρούνται:  ψυχογενής διαταραχή της φωνής (F44.4) 
R49.0   Δυσφωνία 
  Βράγχος φωνής 
R49.1   Αφωνία 
  Απώλεια φωνής 
R49.2   Υπερ-και υπο-ρινοφωνία  
R49.8   Άλλες και μη καθορισμένες διαταραχές της φωνής 

Αλλαγή της φωνής ΜΚΑ 
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Γενικά συμπτώματα και σημεία  
(R50- R69) 
  
R50    Πυρετός άλλης και άγνωστης αιτιολογίας 
  Εξαιρούνται:  πυρετός άγνωστης αιτιολογίας (κατά τη διάρκεια)(σε): 
   • τοκετού (O75.2) 
   • νεογνού (P81.9) 
   επιλόχειος πυρεξία ΜΚΑ (O86.4) 
R50.2 Πυρετός φαρμακευτικής αιτιολογίας 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιολογικών παραγόντων (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν 

είναι επιθυμητό, για να καθορίσετε το φάρμακο.  
R50.8 Άλλος καθορισμένος πυρετός 

Πυρετός με φρίκια 
Πυρετός με ρίγος 
Επίμονος πυρετός 

R50.9   Πυρετός, μη καθορισμένος  
Υπερπυρεξία ΜΚΑ  
Πυρεξία ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται στην αναισθησία (T88.3) 
  
R51    Κεφαλαλγία 

Πόνος στο πρόσωπο ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  άτυπος πόνος του προσώπου (G50.1) 
   ημικρανία και άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας (G43-G44) 
   νευραλγία τριδύμου (G50.0) 
  
R52    Πόνος, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Περιλαμβάνονται:  πόνος που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο όργανο ή περιοχή του 

σώματος 
  Εξαιρούνται:  σύνδρομο της προσωπικότητας χρόνιου πόνου  (F62.8) 
   κεφαλαλγία (R51) 
   πόνος (σε): 
   • κοιλία (R10.-) 
  • ράχη (M54.9)  
   • μαστό (N64.4) 
   • θώρακα (R07.1-R07.4) 
   • ους [αυτί] (H92.0) 
   • οφθαλμό (H57.1) 
   • άρθρωση (M25.5) 
   • άκρου (M79.6) 
   • οσφυϊκή χώρα (M54.5) 
   • πυελική και περινεϊκή χώρα (R10.2) 
   • ψυχογενής (F45.4) 
   • περιοχής του ώμου (M75.8) 
   • σπονδυλική στήλη (M54.-) 
   • φάρυγγα (R07.0) 
   • γλώσσα (K14.6) 
   • οδόντα (K08.8) 
   κωλικός του νεφρού (N23) 
R52.0   Οξύς πόνος 
R52.1   Χρόνιος επίμονος πόνος 
R52.2   Άλλος χρόνιος πόνος 
R52.9   Πόνος, μη καθορισμένος   

Γενικευμένος πόνος ΜΚΑ 
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R53    Κακουχία και κόπωση 

Εξασθένηση ΜΚΑ 
Αδυναμία: 
• ΜΚΑ 
• χρόνια 
• νευρική 
Γενική φυσική κατάπτωση 
Λήθαργος 
Κόπωση 

  Εξαιρούνται:  αδυναμία: 
   • συγγενής (P96.6) 
   • γεροντική (R54) 
   εξάντληση και κόπωση (που οφείλονται σε)(σε): 
   • μάχης (F43.0) 
   • υπερβολική άσκηση (T73.3) 
   • έκθεση (T73.2) 
   • θερμότητα (T67.-) 
   • νευρασθένεια (F48.0) 
   • κύηση (O26.8) 
   • γεροντική εξασθένηση (R54) 
   • σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (F48.0) 
      • μετά από ιογενή λοίμωξη (G93.3) 
 
R54   Γήρας 

Γεροντική ηλικία } χωρίς να αναφέρεται ψύχωση 
Γήρανση }  
Γεροντική: 
• εξασθένηση 
• αδυναμία 

  Εξαιρούνται:  γεροντική ψύχωση (F03) 
  
R55   Συγκοπή και λιποθυμία 

Σκοτοδίνη  
Λιποθυμία 

  Εξαιρούνται:  νευροκυκλοφορική εξασθένηση (F45.3) 
   ορθοστατική υπόταση (I95.1) 
   νευρογενής ορθοστατική υπόταση (G90.3) 
   καταπληξία: 
   • ΜΚΑ (R57.9) 
   • καρδιογενής (R57.0) 
   • που επιπλέκει ή ακολουθεί: 
      • έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 
      • ωδίνες και τοκετό (O75.1) 
   • μετεγχειρητική (T81.1) 
   προσβολή Stokes-Adams (I45.9) 
   συγκοπή: 
   • καρωτιδικού κόλπου (G90.0) 
   • που οφείλεται στη θερμότητα (T67.1) 
   • ψυχογενής (F48.8) 
   απώλεια των αισθήσεων ΜΚΑ (R40.2) 
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R56    Σπασμοί, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  σπασμοί και κρίσεις (σε): 
   • αποσυνδετικές (F44.5) 
   • επιληψία (G40-G41) 
   • νεογνό (P90) 
R56.0   Πυρετικοί σπασμοί 
R56.8   Άλλοι και μη καθορισμένοι σπασμοί 

Παροξυσμός σπασμών ΜΚΑ 
Επιληπτική προσβολή (με σπασμούς) ΜΚΑ 

  
R57    Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  καταπληξία [shock] (που οφείλεται σε): 
   • αναισθησία (T88.2) 
   • αναφυλακτική (που οφείλεται σε): 
      • ΜΚΑ (T78.2) 
      • τροφική ανεπιθύμητη αντίδραση (T78.0) 
      • ορό (T80.5) 
   • που επιπλέκει ή ακολουθεί έκτρωση ή έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, 

O08.3) 
   • ηλεκτροπληξία (T75.4) 
   • κεραυνοπληξία (T75.0) 
   • μαιευτική (O75.1) 
   • μετεγχειρητική (T81.1) 
   • ψυχική (F43.0) 
   • σηπτική (A41.9) 
   • τραυματική (T79.4) 
   σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (A48.3) 
R57.0   Καρδιογενής καταπληξία [shock] 
R57.1   Υποογκαιμική καταπληξία [shock] 
R57.8   Άλλη καταπληξία [shock] 

Ενδοτοξινική καταπληξία [shock] 
R57.9   Καταπληξία [shock], μη καθορισμένη 

Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια ΜΚΑ 
  
R58    Αιμορραγία, που δεν ταξινομείται αλλού 

Αιμορραγία ΜΚΑ 
  
R59    Διόγκωση λεμφαδένων 
  Περιλαμβάνονται:  διογκωμένοι λεμφαδένες 
  Εξαιρούνται:  λεμφαδενίτιδα: 
   • ΜΚΑ (I88.9) 
   • οξεία (L04.-) 
   • χρόνια (I88.1) 
   • μεσεντέριος (οξεία)(χρόνια) (I88.0) 
R59.0   Εντοπισμένη διόγκωση των λεμφαδένων 
R59.1   Γενικευμένη διόγκωση των λεμφαδένων 

Λεμφαδενοπάθεια ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που 

καταλήγει σε (εμμένουσα) γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (B23.1)  
R59.9   Διόγκωση λεμφαδένων, μη καθορισμένοι  
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R60    Οίδημα, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  ασκίτης (R18) 
   εμβρυϊκός ύδρωπας ΜΚΑ (P83.2) 
   υδροθώρακας (J94.8) 
   οίδημα (του)(της): 
   • αγγειονευρωτικό (T78.3) 
   • εγκεφαλικό (G93.6) 
      • που οφείλεται σε τραυματισμό κατά τον τοκετό (P11.0) 
   • κύησης (O12.0) 
   • κληρονομικό (Q82.0) 
   • λάρυγγα (J38.4) 
   • σε υποσιτισμό (E40-E46) 
   • ρινοφάρυγγα (J39.2) 
   • νεογνού (P83.3) 
   • φάρυγγα (J39.2) 
   • πνευμονικό (J81) 
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 

Υπερβολική εφίδρωση 
Νυχτερινοί ιδρώτες 

  
R62   Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης  
  Εξαιρούνται:  καθυστερημένη ήβη (E30.0) 
R62.0   Καθυστέρηση των σημείων σταθμών στην ανάπτυξη του ατόμου 

Καθυστερημένη επίτευξη του αναμενόμενου σταδίου φυσιολογικής ανάπτυξης 
Όψιμη: 
• έναρξη του λόγου 
• έναρξη του βαδίσματος 

R62.8   Άλλη έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης 
Αδυναμία: 
• πρόσληψης βάρους 
• ανάπτυξης 
Παιδισμός ΜΚΑ 
Έλλειψη ανάπτυξης 
Σωματική καθυστέρηση 

  Εξαιρούνται:  νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 
[HIV] που οδηγεί σε αδυναμία ανάπτυξης (B22.2) 

   σωματική καθυστέρηση της ανάπτυξης που οφείλεται σε υποσιτισμό (E45) 
R62.9   Έλλειψη της αναμενόμενης κανονικής φυσιολογικής ανάπτυξης, μη καθορισμένη 
  
R63    Συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη τροφής και υγρών 
  Εξαιρούνται:  βουλιμία ΜΚΑ (F50.2) 
   διαταραχές πρόσληψης τροφής μη οργανικής αιτιολογίας (F50.-) 
   υποσιτισμός (E40-E46) 
R63.0   Ανορεξία 

Απώλεια της όρεξης 
  Εξαιρούνται:  νευρογενής ανορεξία (F50.0) 
   απώλεια της όρεξης μη οργανικής αιτιολογίας (F50.8) 
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R63.1   Πολυδιψία 
Υπερβολική δίψα 

R63.2   Πολυφαγία 
Υπερβολική πρόσληψη τροφής 
Υπερσιτισμός ΜΚΑ  

R63.3   Δυσκολίες και ακατάλληλοι χειρισμοί για τη σίτιση 
Πρόβλημα σίτισης ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  προβλήματα σίτισης του νεογνού (P92.-) 
   διαταραχή σίτισης του βρέφους μη οργανικής αιτιολογίας (F98.2) 
R63.4   Παθολογική απώλεια βάρους 
R63.5   Παθολογική αύξηση βάρους 
  Εξαιρούνται:  υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (O26.0)  
   παχυσαρκία (E66.-) 
R63.8   Άλλα συμπτώματα και σημεία που αφορούν την πρόσληψη υγρών και τροφής 
  
R64       Καχεξία 
  Εξαιρούνται:  νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] που 

καταλήγει σε σύνδρομο απίσχανσης (B22.2) 
   κακοήθης καχεξία (C80) 
   διατροφικός μαρασμός (E41) 
  
R68    Άλλα γενικά συμπτώματα και σημεία 
R68.0   Υποθερμία, που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 
  Εξαιρούνται:  υποθερμία (που οφείλεται σε)(του):  
   • ΜΚΑ (τυχαία) (T68) 
   • αναισθησία (T88.5) 
   • χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (T68) 
   • νεογνού (P80.-) 
R68.1   Μη ειδικά συμπτώματα ασυνήθιστα για τη βρεφική ηλικία 

Υπερβολικό κλάμα του βρέφους 
Ευερέθιστο βρέφος 

  Εξαιρούνται:  εγκεφαλική ευερεθιστότητα του νεογνού (P91.3) 
   σύνδρομο ανατολής της οδοντοφυΐας (K00.7) 
R68.2   Ξηροστομία, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται:  ξηροστομία που οφείλεται σε : 
   • αφυδάτωση (E86) 
   • συνδρόμου Sjögren (M35.0) 
   ελαττωμένη έκκριση των σιαλογόνων αδένων (K11.7) 
R68.3   Πληκτροδακτυλία 
  Εξαιρούνται:  συγγενής πληκτροδακτυλία (Q68.1) 

   συγγενής πληκτρονυχία (Q84.6) 
R68.8   Άλλα καθορισμένα γενικά συμπτώματα και σημεία 
  
R69    Άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας 

Ασθένεια ΜΚΑ 
Αδιάγνωση νόσος, χωρίς να έχει καθοριστεί η εντόπισή της ή το σύστημα  
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Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση του αίματος, χωρίς διάγνωση 
(R70- R79) 
 
 
Εξαιρούνται:  διαταραχές (των)(στον-στην): 
  •  προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-) 
  • πήξης του αίματος (D65-D68) 
  • λιπιδίων (E78.-) 
  • αιμοπεταλίων και θρομβοκυττάρων (D69.-) 
  • λευκών αιμοσφαιρίων που ταξινομούνται αλλού (D70-D72) 
  παθολογικά διαγνωστικά  ευρήματα που ταξινομούνται αλλού - βλέπε Αλφαβητικό 

Ευρετήριο 
  αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του νεογνού (P50-P61) 
  
 
R70    Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και παθολογικό ιξώδες 

πλάσματος 
R70.0   Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
R70.1   Παθολογικό ιξώδες πλάσματος 
  
R71    Διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

Ανώμαλη(ος) ερυθροκυτταρική(ός): 
• μορφολογία ΜΚΑ 
• όγκος  ΜΚΑ 
Ανισοκυττάρωση 
Ποικιλοκυττάρωση 

  Εξαιρούνται:  αναιμίες (D50-D64) 
   πολυτταραιμία: 
   • καλοήθης (οικογενής) (D75.0) 
   • του νεογνού (P61.1) 
   • δευτεροπαθής (D75.1) 
   • αληθής (D45) 
  
R72    Διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, που δεν ταξινομείται αλλού     

Ανώμαλη διαφοροποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:   λευκοκυττάρωση (D72.8) 
  
R73   Αυξημένο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα 
  Εξαιρούνται:  σακχαρώδης διαβήτης (E10-E14) 
   • στην κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία (O24.-) 
   νεογνικές διαταραχές (P70.0-P70.2) 
   μετεγχειρητική υποϊνσουλιναιμία (E89.1) 
R73.0   Παθολογική δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης 

Διαβήτης: 
• χημικός 
• λανθάνων 
Διαταραχή ανοχής γλυκόζης 
Προδιαβήτης 

R73.9   Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη 
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R74    Παθολογικά επίπεδα ενζύμων του ορού 
R74.0   Αύξηση των επιπέδων των τρανσαμινασών και της γαλακτικής αφυδρογονάσης [LDH] 
R74.8   Παθολογικά επίπεδα άλλων ενζύμων του ορού 

Παθολογικό επίπεδο: 
• όξινης φωσφατάσης 
• αλκαλικής φωσφατάσης 
• αμυλάσης 
• λιπάσης [λιπάση τριακυλογλυκερόλης] 

R74.9   Παθολογικό επίπεδο μη καθορισμένου ενζύμου του ορού 
  
R75    Εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]  

Αμφίβολα αποτελέσματα κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας-HIV στα βρέφη 
  Εξαιρούνται:  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) 
  
R76    Άλλα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό  
R76.0   Αυξημένος τίτλος αντισωμάτων 
  Εξαιρούνται:  ισοανοσοποίηση, στην κύηση (O36.0-O36.1) 
   • που προσβάλλει το έμβρυο ή το νεογνό (P55.-) 
R76.1   Παθολογική αντίδραση στη δοκιμασία φυματίνης  

Παθολογικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας Mantoux 
R76.2   Ψευδώς θετική ορολογική δοκιμασία για σύφιλη 

Ψευδώς θετική αντίδραση Wassermann 
R76.8   Άλλα καθορισμένα παθολογικά ανοσολογικά ευρήματα στον ορό 

Αυξημένο επίπεδο των ανοσοσφαιρινών ΜΚΑ 
R76.9   Παθολογικό ανοσολογικό εύρημα στον ορό, μη καθορισμένο 
  
R77    Άλλες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος 
  Εξαιρούνται:  διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος (E88.0) 
R77.0   Διαταραχή της λευκωματίνης 
R77.1   Διαταραχή της σφαιρίνης 

Υπερσφαιριναιμία ΜΚΑ 
R77.2   Διαταραχή της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης 
R77.8   Άλλες καθορισμένες διαταραχές των πρωτεϊνών του πλάσματος 
R77.9   Διαταραχή πρωτεΐνης του πλάσματος, μη καθορισμένη 
  
R78    Ανίχνευση φαρμάκων και άλλων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες 
  Εξαιρούνται:  ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19) 
R78.0   Ανίχνευση οινοπνεύματος στο αίμα 
  Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό εξωγενών αιτιών (Y90), εάν είναι επιθυμητό, για 

λεπτομέρειες σχετικά το επίπεδο του οινοπνεύματος 
R78.1   Ανίχνευση οπιούχου φάρμακου στο αίμα 
R78.2   Ανίχνευση κοκαΐνης στο αίμα 
R78.3   Ανίχνευση ψευδαισθησιογόνων  
R78.4   Ανίχνευση στο αίμα άλλων φαρμάκων δυνητικά εθιστικών 
R78.5   Ανίχνευση ψυχοτρόπου φάρμακου στο αίμα 
R78.6   Ανίχνευση στεροειδούς παράγοντα στο αίμα 
R78.7   Ανίχνευση παθολογικής τιμής βαρέων μετάλλων στο αίμα 
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R78.8   Ανίχνευση άλλων καθορισμένων ουσιών, που δεν ανευρίσκονται στο αίμα υπό 
φυσιολογικές συνθήκες  
Ανίχνευση ανώμαλης τιμής λιθίου στο αίμα 

R78.9   Ανίχνευση μη καθορισμένης ουσίας, που δεν ανευρίσκεται στο αίμα υπό φυσιολογικές 
συνθήκες  

  
R79    Άλλα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα 
  Εξαιρούνται:  διαταραχή του ισοζυγίου των υγρών, των ηλεκτρολυτών ή της οξεοβασικής 

ισορροπίας (E86-E87) 
   ασυμπτωματική υπερουριχαιμία (E79.0) 
   υπεργλυκαιμία ΜΚΑ (R73.9) 
   υπογλυκαιμία ΜΚΑ (E16.2 ) 
   • του νεογνού (P70.3-P70.4) 
   ειδικά ευρήματα ενδεικτικά διαταραχής του: 
   • μεταβολισμού των αμινοξέων (E70-E72) 
   • μεταβολισμού των υδατανθράκων (E73-E74) 
   •  μεταβολισμού των λιπιδίων (E75.-) 
R79.0   Παθολογικές τιμές μετάλλων στο αίμα 

Παθολογική τιμή στο αίμα του: 
• κοβαλτίου 
• χαλκού 
• σιδήρου 
• μαγνησίου 
• μετάλλων ΜΤΑ 
• ψευδαργύρου 

  Εξαιρούνται:  παθολογικά επίπεδα λιθίου (R78.8) 
   διαταραχές του μεταβολισμού των μετάλλων (E83.-) 
   νεογνική υπομαγνησιαιμία (P71.2) 
   ανεπάρκεια μεταλλικών στοιχείων από τη διατροφή (E58-E61) 
R79.8   Άλλα καθορισμένα παθολογικά ευρήματα των χημικών στοιχείων στο αίμα 

Παθολογική τιμή αερίων αίματος 
R79.9   Παθολογικό εύρημα των χημικών στοιχείων στο αίμα, μη καθορισμένο 
  
  
 
Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίς διάγνωση  
(R80- R82) 
 
Εξαιρούνται: 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) 
  
R80    Μεμονωμένη πρωτεϊνουρία 

Λευκωματουρία ΜΚΑ 
Πρωτεϊνουρία Bence Jones 
Πρωτεϊνουρία ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  πρωτεϊνουρία:  
   • της κύησης (O12.1) 
   • μεμονωμένη, με ειδική μορφολογική αλλοίωση (N06.-) 
   • ορθοστατική (N39.2) 
   • εμμένουσα (N39.1) 
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R81   Γλυκοζουρία 
  Εξαιρούνται:  νεφρική γλυκοζουρία (E74.8) 
 
R82      Άλλα παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων 
  Εξαιρούνται:  αιματουρία (R31) 
R82.0   Χυλουρία 
  Εξαιρούνται:  φιλαριακή χυλουρία (B74.-) 
R82.1   Μυοσφαιρινουρία 
R82.2   Χολερυθρινουρία 
R82.3   Αιμοσφαιρινουρία 
  Εξαιρούνται:  αιμοσφαιρινουρία: 
   • που οφείλεται σε αιμόλυση από εξωγενείς αιτίες ΜΤΑ (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 των: 
• κατεχολαμινών  
• ινδολοξικού οξέος  
• 17-κετοστεροειδών  
• στεροειδών  

R82.6   Παθολογικά επίπεδα ουσιών στα ούρα οι οποίες δεν είναι πρωτίστως 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 

Κύτταρα και κύλινδροι στα ούρα 
Κρυσταλλουρία 
Μελανουρία 
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Παθολογικά ευρήματα στην εξέταση άλλων υγρών, ουσιών και ιστών του 
σώματος, χωρίς διάγνωση  
(R83-R89) 
 
Εξαιρούνται:   παθολογικά ευρήματα στο(η)ν: 
  • προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-) 
  • εξέταση: 
     • του αίματος, χωρίς διάγνωση (R70-R79) 
     • των ούρων, χωρίς διάγνωση (R80-R82) 
  παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το 

Αλφαβητικό Ευρετήριο 
 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες R83- 
R89: 
 
.0  Παθολογικό επίπεδο ενζύμων 
 
.1  Παθολογικό επίπεδο ορμονών 
 
.2  Παθολογικό επίπεδο άλλων φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών 
 
.3  Παθολογικό επίπεδο ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως 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 εξέταση των χρωμοσωμάτων 
 
.9  Μη καθορισμένο παθολογικό εύρημα,  
  
R83  Παθολογικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
 [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις]  
  
R84       Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος και το 

θώρακα 
[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] 
Παθολογικά ευρήματα σε: 
• βρογχικό έκπλυμα 
• ρινικές εκκρίσεις 
• πλευριτικό υγρό 
• πτύελα 
• ξέσματα φαρυγγικού ιστού 

  Εξαιρούνται:  αιμόφυρτα πτύελα (R04.2) 
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R85      Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από όργανα του πεπτικού και της κοιλιακής 
κοιλότητας 
[Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] 

 Παθολογικά ευρήματα σε: 
• περιτοναϊκό υγρό 
• σίαλο 

  Εξαιρούνται:  Διαταραχές κοπράνων (R19.5) 
  
R86 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα ανδρικά γεννητικά όργανα 
 [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] 

Παθολογικά ευρήματα σε: 
• προστατικές εκκρίσεις 
• σπέρμα, σπερματικό υγρό 
Παθολογικά σπερματοζωάρια 

  Εξαιρούνται:  αζωοσπερμία (N46) 
  ολιγοσπερμία (N46) 

 
 R87 Παθολογικά ευρήματα σε δείγματα από τα γυναικεία γεννητικά όργανα 
 [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] 

Παθολογικά ευρήματα στις εκκρίσεις και τα επιχρίσματα από τον(το): 
• τράχηλο της μήτρας 
• κόλπο 
• αιδοίο 

  Εξαιρούνται:  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 
 [Βλέπε πριν από το R83 για υποδιαιρέσεις] 

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) 
 
Περιλαμβάνονται:  μη ειδικά παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση με: 
  • αξονική τομογραφία [CT scan] 
  • μαγνητική τομογραφία [MRI]  
  • τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων [PET scan]  
  • θερμογραφία 
  • υπερηχογράφημα [echogram] 
  • ακτινογραφία ακτίνων Χ 
Εξαιρούνται:  παθολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.-) 
  παθολογικά διαγνωστικά ευρήματα που ταξινομούνται αλλού – βλέπε το 

Αλφαβητικό Ευρετήριο 
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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 

  
R91       Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του πνεύμονα 

   Νομισματοειδής βλάβη ΜΚΑ   
   Πνευμονική μάζα ΜΚΑ 

  
R92       Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του μαστού 
  
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 
  Εξαιρούνται: ενδοκρανιακή χωροκατακτητική βλάβη (R90.0) 
R93.1    Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση της καρδιάς και της  στεφανιαίας 

κυκλοφορίας 
   Παθολογικό(ή): 
  • ηχοκαρδιογράφημα ΜΚΑ 
  • καρδιακή σκιά 
R93.2 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση του ήπατος και της  χοληφόρου οδού 
    Απουσία 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 
  Εξαιρούνται:  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 
  Εξαιρούνται:  παθολογικά ευρήματα στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό (R93.8) 
R93.7 Παθολογικά ευρήματα στη διαγνωστική απεικόνιση άλλων τμημάτων του μυοσκελετικού 

συστήματος 
  Εξαιρούνται:  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  
  Περιλαμβάνονται: παθολογικά αποτελέσματα των(της): 
   • εξετάσεων πρόσληψης ραδιονουκλιδίων [ραδιοϊσοτόπων] 
   • σπινθηρογραφίας 
R94.0 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 
Παθολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [ΗΕΓ] 
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R94.1  Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του περιφερικού νευρικού 
συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων 

  Παθολογικό(ή): 
  • ηλεκτρομυογράφημα [EMG] 
  • ηλεκτροοφθαλμογράφημα [EOG] 
  • ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα [ERG] 
  • απόκριση σε νευρικό ερεθισμό 
  • οπτικά προκλητό δυναμικό [VEP] 
R94.2 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του πνεύμονα 

Μειωμένη: 
• χωρητικότητα αερισμού 
• ζωτική χωρητικότητα 

R94.3 Παθολογικά αποτελέσματα των λειτουργικών εξετάσεων του καρδιαγγειακού συστήματος 
Παθολογικό(ές): 
• ηλεκτροκαρδιογράφημα [ECG][EKG] 
• ηλεκτροφυσιολογικές ενδοκαρδιακές εξετάσεις 
• 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 
  Εξαιρούνται:  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 της λειτουργίας του σπλήνα 
 
  

  
Ασαφώς καθοριζόμενα και άγνωστα αίτια θνησιμότητας  
(R95- R99) 
 
Εξαιρούνται: εμβρυϊκός θάνατος από μη καθορισμένη αιτία (P95) 
  μαιευτικός θάνατος ΜΚΑ (O95) 
  
 
R95    Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 
  
R96    Άλλος αιφνίδιος θάνατος, άγνωστης αιτιολογίας 
  Εξαιρούνται:  αιφνίδιο(ς): 
   • θάνατος καρδιακής αιτιολογίας, ούτως περιγραφόμενος (I46.1) 
   • σύνδρομο βρεφικού θανάτου (R95) 
R96.0   Ακαριαίος θάνατος 
R96.1   Θάνατος που συμβαίνει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, 

που δεν εξηγείται αλλιώς 
  Θάνατος, γνωστός ότι δεν είναι βίαιος ή ακαριαίος το αίτιο του οποίου δε μπορεί να 

ανακαλυφθεί 
Θάνατος χωρίς σημεία νόσησης 
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R98    Θάνατος στον οποίο δεν ήταν κανείς παρών 
  Θάνατος σε συνθήκες στις οποίες αν και το πτώμα ανακαλύφθηκε δεν έγινε δυνατό να 

αποκαλυφθεί το αίτιο 
Ανεύρεση πτώματος   

  
R99    Άλλα ασαφώς καθοριζόμενα  και άγνωστα αίτια θνησιμότητας  

Θάνατος ΜΚΑ 
Άγνωστο αίτιο θνησιμότητας 
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Κεφάλαιο XIX 
 

Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες 
συνέπειες από εξωτερικές αιτίες  
(S00-T98) 
 
         
Εξαιρούνται: τραυματισμός κατά τον τοκετό (P10-P15) 
 κάταγμα: 
  • παθολογικό (M84.4) 
     • με οστεοπόρωση (M80.-) 
  • από καταπόνηση (M84.3) 
  πόρωση κατάγματος σε πλημελή θέση (M84.0)  
  απουσία πόρωσης του κατάγματος [ψευδάρθρωση] (M84.1)   
  μαιευτικός τραυματισμός (O70-O71) 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
S00-S09  Τραυματισμοί της κεφαλής 
S10-S19  Τραυματισμοί του τραχήλου  
S20-S29  Τραυματισμοί του θώρακα 
S30-S39  Τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης, 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 του αστραγάλου και του άκρου πόδα 
T00-T07  Τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T08-T14  Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρου ή 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, 

καθοριζόμενα με βάση την εντόπιση 
  T26-T28  Θερμικά και χημικά εγκαύματα περιορισμένα στον οφθαλμό και τα εσωτερικά 

όργανα 
  T29-T32  Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές 

του σώματος 
T33-T35  Κρυοπάγημα 
T36-T50  Δηλητηρίαση από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
T51-T65  Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης 
T66-T78  Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις από εξωτερικές αιτίες 
T79  Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος 
T80-T88  Επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T90-T98  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από  

εξωτερικές  αιτίες  
 
Το κεφάλαιο χρησιμοποιεί το τμήμα S για την κωδικοποίηση διαφορετικών τύπων τραυματισμών που 
σχετίζονται με μια περιοχή του σώματος και το τμήμα Τ για να καλύψει τραυματισμούς σε πολλαπλές 
ή μη καθορισμένες περιοχές του σώματος καθώς και για τις δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες 
συνέπειες εξωγενών αιτιών.   
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Όπου στους τίτλους καθορίζονται πολλαπλές εντοπίσεις τραυματισμού, η λέξη "με" υποδεικνύει τη 
συμμετοχή και των δύο εντοπίσεων, ενώ η λέξη "και" υποδεικνύει συμμετοχή είτε της μίας είτε και των 
δύο εντοπίσεων.    
 
Η αρχή που διέπει την πολλαπλή κωδικοποίηση των τραυματισμών πρέπει να ακολουθείται 
οπουδήποτε αυτό είναι δυνατό. Συνδυασμοί κατηγοριών για πολλαπλούς τραυματισμούς είναι 
διαθέσιμοι όταν δεν υπάρχουν επαρκείς λεπτομέρειες για τη φύση των ιδιαίτερων καταστάσεων, ή για 
σκοπούς κύριας ταξινόμησης (πινακοποίησης) όταν είναι καταλληλότερο να καταγράφεται 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 τριψήφια κωδικοποίηση που ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο όπως ακολούθως:   
 
Επιπολής τραυματισμός που περιλαμβάνει:   
εκδορά   
φυσαλίδα (μη θερμική)   
θλάση, συμπεριλαμβανομένων των εκχυμώσεων και του αιματώματος   
τραυματισμό από επιφανειακό ξένο σώμα (νάρθηκας) χωρίς μεγάλο ανοιχτό τραύμα   
δήγμα εντόμου (μη δηλητηριώδους)   
 
Ανοικτό τραύμα που περιλαμβάνει:   
δάγκωμα από ζώο   
κόψιμο  
εκδορά 
τραύμα από παρακέντηση:   
• ΜΚΑ  
• με (διατιτραίνον) ξένο σώμα   
 
Κάταγμα που περιλαμβάνει:   
Κάταγμα:  
• κλειστό: }     
   • συντριπτικό }  
   • συμπιεστικό }   
   • επηρμένο }   
   • ρωγμώδες }   
   • σαν χλωρό ξύλο }  με ή χωρίς καθυστερημένη πόρωση 
   • ενσφηνωμένο }   
   • γραμμοειδές }   
   • καταπόνησης στη βάδιση }   
   • απλό }   
   • με επιφυσιολυση }   
   • σπειροειδές }   
• με εξάρθρημα  
• παρεκτοπισμένο 
Κάταγμα :   
• ανοικτό }     
   • επιπλεγμένο }  
   • με επιμόλυνση }  με ή χωρίς καθυστερημένη πόρωση 
   • από βλήμα }   
   • από παρακέντηση }   
   • με ξένο σώμα }    
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 Εξαιρούνται:  κάταγμα:  
   • παθολογικό (M84.4)   
      • οστεοπορωτικό (M80.- )   
   • από καταπόνηση (M84.3)   
   πλημμελής πώρωση του κατάγματος (M84.0)   
   μη (πώρωση) του κατάγματος [ψευδάρθρωση] (M84.1)   
 
Εξάρθρημα, διάστρεμμα και διάταση που περιλαμβάνει:   
απόσπαση } {  
εκδορά   }      { 
διάστρεμμα }  { 
διάταση  } { χόνδρου 
τραυματική(ο): }    του { άρθρωσης (κάψας) 
• αίμαρθρο }   { συνδέσμου 
• ρήξη }   { 
• υπεξάρθρημα  }   { 
• σχάση }   { 
 
Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού που περιλαμβάνει:   
πλήρη ή ατελή βλάβη του νωτιαίου μυελού   
βλάβη της συνέχειας των νεύρων και του νωτιαίου μυελού   
τραυματική:   
• διατομή νεύρου   
• αιματομυελία   
• παράλυση (παροδική)   
• παραπληγία   
• τετραπληγία   
 
Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων που περιλαμβάνει:   
απόσπαση }  
κόψιμο }  
διάσχιση }  
τραυματικό(ή):   } των αιμοφόρων αγγείων   
• ανεύρυσμα ή συρίγγιο  } 
• αρτηριακό αιμάτωμα } 
• ρήξη } 
 
Τραυματισμός των μυών, της περιτονίας και των τενόντων που περιλαμβάνει:   
απόσπαση }  
διατομή } των μυών, της περιτονίας και των τενόντων   
διάσχιση }   
τραυματική ρήξη  }   
 
Τραυματισμός από σύνθλιψη   
 
Τραυματικός ακρωτηριασμός   
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Τραυματισμός εσωτερικών οργάνων που περιλαμβάνει:   
τραύμα από ωστικό κύμα (έκρηξη) }   
μώλωπες }   
τραυματισμό με διάσειση }   
σύνθλιψη }    
διάσχιση }  εσωτερικών οργάνων 
τραυματικό(ή):   } 
• αιμάτωμα }   
• παρακέντηση }   
• ρήξη  }   
• σχάση }   
 
Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί   
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Τραυματισμοί της κεφαλής  
(S00-S09) 

 
Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί: 
  • ωτός 
  • οφθαλμού 
  • προσώπου [οποιουδήποτε τμήματός του] 
  • ούλων 
  • γνάθου 
  • περιοχής της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
  • στοματικής κοιλότητας 
  • υπερώας 
  • περιοφθάλμιας χώρας 
  • τριχωτού της κεφαλής 
  • γλώσσας 
  • δοντιών 
Εξαιρούνται:  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος: 
  • μέσα στο(η): 
     • αυτί (T16) 
     • λάρυγγα (T17.3) 
     • στόμα (T18.0) 
     • ρίνα (T17.0-T17.1) 
     • φάρυγγα (T17.2) 
  • στον έξω οφθαλμό (T15.- ) (στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S00  Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής 
  Εξαιρούνται:  εγκεφαλική θλάση (διάχυτη) (S06.2) 
   • εστιακή (S06.3) 
   τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-) 
S00.0 Επιπολής τραυματισμός του τριχωτού της κεφαλής 
S00.1 Θλάση του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας 
  Μελανός οφθαλμός  
  Εξαιρούνται:  θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου 

(S05.1) 
S00.2 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας 
  Εξαιρούνται:  επιπολής τραυματισμός του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς (S05.0) 
S00.3 Επιπολής τραυματισμός της ρίνας 
S00.4 Επιπολής τραυματισμός του ωτός 
S00.5 Επιπολής τραυματισμός του χείλους και της στοματικής κοιλότητας 
S00.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κεφαλής 
S00.8 Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής 
S00.9 Επιπολής τραυματισμός της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης  
  
S01 Ανοικτό τραύμα της κεφαλής 
  Εξαιρούνται:  αποκεφαλισμός (S18) 
   τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου (S05.-) 
   τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κεφαλής (S08.- ) 
S01.0 Ανοικτό τραύμα του τριχωτού της κεφαλής 
  Εξαιρούνται:  απόσπαση του τριχωτού της κεφαλής (S08.0) 
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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 
S01.3 Ανοικτό τραύμα του ωτός 
S01.4 Ανοικτό τραύμα της παρειάς της κροταφογναθικής χώρας 
S01.5 Ανοικτό τραύμα του χείλους και της στοματικής κοιλότητας 
  Εξαιρούνται:  παρεκτόπιση δοντιού (S03.2) 
   κατάγματα δοντιού (S02.5) 
S01.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κεφαλής 
S01.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κεφαλής 
S01.9 Ανοικτό τραύμα της κεφαλής, μη καθορισμένης εντόπισης 
  
S02 Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου 
  Σημείωση:  Για την κύρια ταξινόμηση των καταγμάτων του κρανίου και των οστών του 

προσώπου με συνοδό ενδοκρανιακή βλάβη, πρέπει να ανατρέχετε στους 
κανόνες και τις οδηγίες ταξινόμησης της νοσηρότητας και θνησιμότητας στον 
Τόμο 2. 

  Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 
ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό 
S02.0 Κάταγμα του θόλου του κρανίου 

Μετωπιαίο οστό 
Βρεγματικό οστό 

S02.1 Κάταγμα της βάσης του κρανίου 
Βόθρος: 
• πρόσθιος 
• μέσος 
• οπίσθιος 
Ινίο 
Οροφή του οφθαλμικού κόγχου 
Κόλπος: 
• ηθμοειδής 
• μετωπιαίος 
Σφηνοειδές (οστό) 
Κροταφικό οστό 

  Εξαιρούνται:  οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ (S02.8) 
   έδαφος του οφθαλμικού κόγχου (S02.3) 
S02.2 Κάταγμα των ρινικών οστών 
S02.3 Κάταγμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου 
  Εξαιρούνται:  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 

S02.6 Κάταγμα κάτω γνάθου  
Κάτω σιαγόνα (οστό) 

S02.7 Πολλαπλά κατάγματα με συμμετοχή των οστών του κρανίου και του προσώπου 
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S02.8 Κατάγματα άλλων οστών του κρανίου και του προσώπου 
Φατνίο  
Οφθαλμικός κόγχος ΜΚΑ 
Υπερώα 

  Εξαιρούνται:  οφθαλμικού κόγχου: 
   •  έδαφος (S02.3) 
   • οροφή  (S02.1) 
S02.9 Κάταγμα των οστών του κρανίου και του προσώπου, μη καθορισμένης εντόπισης 
  
S03 Εξάρθρημα, διάστρεμμα και διάταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων της κεφαλής 
S03.0 Εξάρθρημα της γνάθου 
  Σιαγόνα (χόνδρος)(μηνίσκος) 
  Κάτω γνάθος 
  Κροταφογναθική (διάρθρωση) 
S03.1 Εξάρθρημα του χόνδρινου διαφράγματος της ρίνας 
S03.2 Εξάρθρημα δοντιού 
S03.3 Εξάρθρημα άλλων και καθορισμένων τμημάτων της κεφαλής 
S03.4 Διάστρεμμα και διάταση της γνάθου 

Κροταφογναθική (διάρθρωση)(σύνδεσμος) 
S03.5 Διάστρεμμα 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 

Οπτικό χίασμα 
2η εγκεφαλική συζυγία (II) 
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 ακουστικού νεύρου 
Ακουστικό νεύρο 
8η εγκεφαλική συζυγία (VIII) 

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) 
Οσφρητικό νεύρο [1η εγκεφαλική συζυγία] (I) 
Πνευμονογραστρικό νεύρο [10η εγκεφαλική συζυγία] (X) 

S04.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου κρανιακού νεύρου 
  
S05  Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου 
  Εξαιρούνται:  τραυματισμός: 
   • κοινού κινητικού νεύρου [3η εγκεφαλική συζυγία (III)] (S04.1) 

   • οπτικού νεύρου [2η εγκεφαλική συζυγία (II)] (S04.0) 
   ανοικτό τραύμα του βλεφάρου και της περιοφθάλμιας χώρας (S01.1) 
   κάταγμα των οστών του οφθαλμικού κόγχου (S02.1, S02.3, S02.8) 
   επιπολής τραυματισμός του βλεφάρου (S00.1- S00.2) 
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S05.0 Τραυματισμός του επιπεφυκότα και διάβρωση του κερατοειδούς χωρίς αναφορά ξένου 
σώματος 

  Εξαιρούνται:  ξένο σώμα στον: 
   • επιπεφυκιτικό σάκο (T15.1) 
   • κερατοειδή (T15.0) 
S05.1 Θλάση του βολβού του οφθαλμού και των ιστών του οφθαλμικού κόγχου 

Τραυματικό ύφαιμα 
  Εξαιρούνται:  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 Διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού κόγχου με ή χωρίς ξένο σώμα 
  Εξαιρούνται:  παραμένον (παλαιό) ξένο σώμα μετά από διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμικού 

κόγχου (H05.5) 
S05.5 Διατριταίνον τραύμα του βολβού του οφθαλμού με ξένο σώμα 
  Εξαιρούνται:  παραμένον (παλαιό) ενδοοφθαλμικό ξένο σώμα (H44.6-H44.7) 
S05.6 Διατιτραίνον 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 
  Σημείωση:  Για την κύρια κωδικοποιήση των ενδοκράνιων τραυματισμών με τα 

σχετιζόμενα κατάγματα, πρέπει να ανατρέχετε στους κανόνες και τις οδηγίες 
της ταξινόμησης σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα στον Τόμο 2.  

  Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 
ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό ενδοκρανιακού τραυματισμού και ανοικτού τραύματος: 

  0 χωρίς ανοικτό ενδοκρανιακό τραύμα 
  1 με ανοικτό ενδοκρανιακό τραύμα 
S06.0 Διάσειση 

Εγκεφαλική διάσειση  
S06.1 Τραυματικό εγκεφαλικό οίδημα 
S06.2 Διάχυτος τραυματισμός του εγκεφάλου 

Εγκεφαλική: 
• θλάση ΜΚΑ 
• διάσχιση ΜΚΑ 
Τραυματική συμπίεση του εγκεφάλου ΜΚΑ 

S06.3 Εστιακός τραυματισμός του εγκεφάλου 
  Εστιακή: 
  • εγκεφαλική: 
     • θλάση 
     • διάσχιση 
  • τραυματική ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
S06.4 Επισκληρίδια αιμορραγία 

Εξωσκληρίδια αιμορραγία (τραυματική) 
S06.5 Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία 
S06.6 Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία 
S06.7 Ενδοκρανιακός τραυματισμός με παρατεταμένο κώμα 
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S06.8 Άλλοι ενδοκρανιακοί τραυματισμοί 
  Τραυματική αιμορραγία: 
  • παρεγκεφαλιδική 
  • ενδοκρανιακή ΜΚΑ 
S06.9 Ενδοκρανιακός τραυματισμός, μη καθορισμένος 

Τραυματισμός του εγκεφάλου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  τραυματισμός της κεφαλής ΜΚΑ (S09.9) 
  
S07 Συνθλιπτικός τραυματισμός της κεφαλής  
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 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 
  Εξαιρούνται:  αποκεφαλισμός (S18) 
  
S09 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής 
S09.0 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων της κεφαλής, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  τραυματισμός των: 
   • εγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S06.- ) 
   • προεγκεφαλικών αιμοφόρων αγγείων (S15.- ) 
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 της μίας από τις κατηγορίες 

S00- S09.2 
S09.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κεφαλής 
S09.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της κεφαλής 
  Τραυματισμός του(της): 
  • προσώπου ΜΚΑ 
  • ωτός ΜΚΑ 
  • ρίνας ΜΚΑ 
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Τραυματισμοί του τραχήλου  
(S10- S19) 
 
Περιλαμβάνονται:  τραυματισμοί του(της): 
  • αυχένα 
  • υπερκλείδιας χώρας 
  • λαιμού (πρόσθιου τμήματος του τραχήλου) 
Εξαιρούνται:  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(η): 
  • λάρυγγα (T17.3) 
  • οισοφάγο (T18.1) 
  • φάρυγγα (T17.2) 
  • τραχεία (T17.4) 
  κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμός του: 
  • νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3) 
  • κορμού ΜΚΑ (T09.- ) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S10 Επιπολής τραυματισμός του τραχήλου 
S10.0 Θλάση του λαιμού (πρόσθιου τμήματος του τραχήλου) 

Αυχενική μοίρα του οισοφάγου 
Λάρυγγας 
Φάρυγγας 
Τραχεία 

S10.1 Άλλοι και μη καθορισμένοι επιπολής τραυματισμοί του λαιμού (πρόσθιου τμήματος του 
τραχήλου) 

S10.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του τραχήλου 
S10.8 Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων του τραχήλου 
S10.9 Επιπολής τραυματισμός του τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης  
  
S11 Ανοικτό τραύμα του τραχήλου 
  Εξαιρούνται:  αποκεφαλισμός (S18) 
S11.0 Ανοικτό τραύμα με συμμετοχή του λάρυγγα και της τραχείας  

Τραχεία: 
• ΜΚΑ  
• αυχενική μοίρα 

  Εξαιρούνται:  θωρακική μοίρα της 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 
  Εξαιρούνται:  οισοφάγος ΜΚΑ (S27.8) 
S11.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του τραχήλου 
S11.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του τραχήλου 
S11.9 Ανοικτό τραύμα του τραχήλου, μη καθορισμένης εντόπισης  
  
S12 Κάταγμα του τραχήλου 
  Περιλαμβάνονται: αυχενικός(ή)(ό): 
   • νευρικό τόξο 
   • αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
   • ακανθώδης απόφυση  
   • εγκάρσια απόφυση  
   • σπόνδυλος 
   • σπονδυλικό τόξο 
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 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 
ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

 0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
S12.0 Κάταγμα του πρώτου αυχενικού σπονδύλου 

Άτλαντας 
S12.1 Κάταγμα του δεύτερου αυχενικού σπονδύλου 

Άξονας 
S12.2 Κάταγμα άλλων καθορισμένων αυχενικών σπονδύλων 
  Εξαιρούνται:  πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (S12.7) 
S12.7 Πολλαπλά κατάγματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
S12.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του τραχήλου 

Υοειδές οστό 
Λάρυγγας 
Θυρεοειδής χόνδρος 
Τραχεία 

S12.9 Κάταγμα του αυχένα, μη καθορισμένης εντόπισης 
  Κάταγμα αυχενικής(ού): 
  • μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
  • σπονδύλου ΜΚΑ 
  
S13    Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων στο επίπεδο του 

τραχήλου 
  Εξαιρούνται:  ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) των αυχενικών μεσοσπονδύλιων δίσκων 

(M50.- ) 
S13.0 Τραυματική ρήξη αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
S13.1 Παρεκτόπιση αυχενικού σπονδύλου 

Αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
S13.2 Παρεκτόπιση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του τραχήλου 
S13.3 Πολλαπλές παρεκτοπίσεις του τραχήλου 
S13.4 Διάστρεμμα και διάταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
  Πρόσθιος επιμήκης (σύνδεσμος), αυχενικός 
  Ατλαντο-αξονική (άρθρωση) 
  Ατλαντο-ινιακή (άρθρωση) 
  Τραυματισμός από υπερέκταση και υπέρκαμψη (δίκην μαστιγίου) 
S13.5 Διάστρεμμα στη θυρεοιδική χώρα 
  Κρικοαρυταινοειδής (άρθρωση)(σύνδεσμος) 
  Κρικοθυρεοειδής (άρθρωση)(σύνδεσμος) 
  Θυρεοειδής χόνδρος  
S13.6 Διάστρεμμα 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 Διάσειση και οίδημα της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
S14.1 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
  Τραυματισμός της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού ΜΚΑ 
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 
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S15 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του τραχήλου 
S15.0 Τραυματισμός της καρωτίδας αρτηρίας 
  Καρωτίδα (κοινή)(έξω)(έσω) 
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 
  
S17 Συνθλιπτικός τραυματισμός του τραχήλου  
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  

Αποκεφαλισμός 
  
S19  Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου 
S19.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του τραχήλου 
  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 

S10- S18 
S19.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του τραχήλου 
S19.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του τραχήλου  
 
 
  
 
Τραυματισμοί του θώρακα  
(S20- S29) 
 
Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί του(της): 
  • μαστού 
  • θωρακικού (τοιχώματος) 
  • μεσοπλάτιας χώρας 
Εξαιρούνται:  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος στο(στη): 
  • βρόγχο (T17.5) 
  • πνεύμονα  (T17.8) 
  • οισοφάγο (T18.1) 
  • τραχεία (T17.4) 
  κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί της(του): 
  • μασχάλης }  
  • κλείδας }  (S40–S49) 
  • ωμοπλατιαίας χώρας } 
  • ώμου } 
  • νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3) 
  • κορμού ΜΚΑ (T09.- ) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
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S20  Επιπολής τραυματισμός του θώρακα 
S20.0 Θλάση του μαστού 
S20.1 Άλλοι και μη καθορισμένοι επιπολής τραυματισμοί του μαστού 
S20.2 Θλάση του θώρακα 
S20.3 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του πρόσθιου τοιχώματος του θώρακα 
S20.4 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του οπίσθιου τοιχώματος του θώρακα 
S20.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του θώρακα 
S20.8 Επιπολής τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα 
  Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ 
  
S21 Ανοικτό τραύμα του θώρακα 
  Εξαιρούνται: τραυματικός: 
   • αιμοπνευμοθώρακας (S27.2) 
   • αιμοθώρακας (S27.1) 
   • πνευμοθώρακας (S27.0) 
S21.0 Ανοικτό τραύμα του μαστού 
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 
S21.9 Ανοικτό τραύμα του θώρακα, μη καθορισμένου τμήματος 
  Θωρακικό τοίχωμα ΜΚΑ 
  
S22 Κάταγμα του(ων) πλευρού(ών), του στέρνου και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης 
  Περιλαμβάνονται:  θωρακικό(ή): 
   • νευρικό τόξο 
   • ακανθώδης απόφυση 
   • εγκάρσια απόφυση  
   • σπόνδυλος 
   • σπονδυλικό τόξο 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται:  κάταγμα: 
   • κλείδας (S42.0) 
   • ωμοπλάτης (S42.1) 
S22.0 Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου 
  Κάταγμα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
S22.1 Πολλαπλά κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης  
S22.2 Κάταγμα του στέρνου 
S22.3 Κάταγμα πλευράς 
S22.4 Πολλαπλά κατάγματα πλευρών 
S22.5 Ασταθής θώρακας 
S22.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του οστέϊνου θώρακα 
S22.9 Κάταγμα του οστέϊνου θώρακα, μη καθορισμένου τμήματος 
  
S23 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του θώρακα 
  Εξαιρούνται: εξάρθρημα και διάστρεμμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης (S43.2, S43.6)  
   ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 

(M51.- ) 
S23.0 Τραυματική ρήξη θωρακικού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
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S23.1 Εξάρθρημα θωρακικού σπονδύλου 
  Θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
S23.2 Εξάρθρημα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα 
S23.3 Διάστρεμμα και διάταση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
S23.4 Διάστρεμμα των πλευρών και του στέρνου 
S23.5 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του θώρακα 
  
S24 Τραυματισμός των νεύρων και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του θώρακα 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3) 
S24.0 Διάσειση και οίδημα της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
S24.1 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
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 
  Καρδιακό πλέγμα 
  Οισοφαγικό πλέγμα 
  Πνευμονικό πλέγμα 
  Αστεροειδές γάγγλιο 
  Θωρακικό συμπαθητικό γάγγλιο 
S24.5 Τραυματισμός άλλων νεύρων του θώρακα 
S24.6 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου του θώρακα 
  
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 
  Αζύγος φλέβα 
  Μαζική αρτηρία ή φλέβα 
S25.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου του θώρακα 
  
S26 Τραυματισμός της καρδιάς 
  Περιλαμβάνονται: θλάση }  
   διάσχιση } της καρδιάς 
   παρακέντηση } 
   τραυματική ρήξη } 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης: 
  0 χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 

1 με ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 
S26.0 Τραυματισμός της καρδιάς με αιμοπερικάρδιο 
S26.8 Άλλοι τραυματισμοί της καρδιάς 
S26.9 Τραυματισμός της καρδιάς, μη καθορισμένος 
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S27 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης: 
  0 χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 

1 με ανοικτό τραύμα μέσα στη θωρακική κοιλότητα 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός της: 
   • 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 
S27.4 Τραυματισμός των βρόγχων 
S27.5 Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας της τραχείας 
S27.6 Τραυματισμός του υπεζωκότα 
S27.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων 
S27.8 Τραυματισμός άλλων καθορισμένων ενδοθωρακικών οργάνων 
  Διάφραγμα 
  Λεμφικός θωρακικός πόρος 
  Οισοφάγος (θωρακική μοίρα) 
  Θύμος αδένας 
S27.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου θωρακικού οργάνου 
  
S28 Συνθλιπτικός τραυματισμός του θώρακα και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του 

θώρακα 
S28.0 Σύνθλιψη του θώρακα 
  Εξαιρούνται: ασταθής θώρακας (S22.5) 
S28.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος του θώρακα 
  Εξαιρούνται: διατομή 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 της μιας από τις κατηγορίες 

S20-S29.0 
S29.8 Αλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του θώρακα 
S29.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του θώρακα  
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Τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης, της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου  
(S30- S39) 
 
Περιλαμβάνονται:  κοιλιακό τοίχωμα 
  πρωκτός 
  γλουτός 
  έξω γεννητικά όργανα 
  λαγόνιος χώρα 
  βουβωνική χώρα 
Εξαιρούνται:  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  επιπτώσεις από την ύπαρξη ξένου σώματος σε: 
  • πρωκτό και ορθό (T18.5) 
  • ουροποιογεννητική οδό (T19.-) 
  • στομάχι, λεπτό έντερο και κόλο (T18.2-T18.4)  
  κάταγμα της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ (T08) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί της(του) : 
  • ράχης ΜΚΑ (T09.- ) 
  • νωτιαίου μυελού ΜΚΑ (T09.3) 
  • κορμού ΜΚΑ (T09.- ) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S30 Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
  Εξαιρούνται:  επιπολής τραυματισμός του ισχίου (S70.- ) 
S30.0 Θλάση του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 

Γλουτός 
S30.1 Θλάση του κοιλιακού τοιχώματος 
  Λαγόνια χώρα 
  Βουβωνική χώρα 
S30.2 Θλάση των έξω γεννητικών οργάνων 
  Χείλη (μεγάλα)(μικρά) 
  Πέος 
  Περίναιο 
  Όσχεο 
  Όρχις 
  Κόλπος 
  Αιδοίο 
S30.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και 

της πυέλου 
S30.8 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της 

πυέλου 
S30.9 Επιπολής τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου, 

μη καθορισμένου τμήματος 
  
S31 Ανοικτό τραύμα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
  Εξαιρούνται: ανοικτό τραύμα του ισχίου (S71.0) 
   τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος 

της ράχης και της πυέλου (S38.2- S38.3) 
S31.0 Ανοικτό τραύμα του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
  Γλουτός 
S31.1 Ανοικτό τραύμα του κοιλιακού τοιχώματος 
  Λαγόνια χώρα 
  Βουβωνική χώρα 
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S31.2 Ανοικτό τραύμα του πέους 
S31.3 Ανοικτό τραύμα του οσχέου και των όρχεων 
S31.4 Ανοικτό τραύμα του κόλπου και του αιδοίου 
S31.5 Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων έξω γεννητικών οργάνων 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός των έξω γεννητικών οργάνων (S38.2) 
S31.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της 

πυέλου 
S31.8 Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας 
  
S32 Κάταγμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 
  Περιλαμβάνονται: οσφυοϊερός(ή)(ό): 
   • νευρικό τόξο 
   • ακανθώδης απόφυση 
   • εγκάρσια απόφυση 
   • σπόνδυλος 
   • σπονδυλικό τόξο 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται:  κάταγμα του ισχίου ΜΚΑ (S72.0) 
S32.0 Κάταγμα οσφυϊκού σπόνδυλου 

Κάταγμα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης 
S32.1 Κάταγμα ιερού οστού 
S32.2 Κάταγμα κόκκυγα 
S32.3 Κάταγμα του λαγόνιου οστού 
S32.4 Κάταγμα της κοτύλης (του μηριαίου) 
S32.5 Κάταγμα του 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 
  Κάταγμα: 
  • ισχίου 
  • οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
  • πυέλου ΜΚΑ 
  
S33 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της οσφυϊκής μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 
  Εξαιρούνται: εξάρθρημα και διάστρεμμα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου 

(S73.- ) 
   μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου (O71.6) 
   ρήξη ή παρεκτόπιση (μη τραυματική) οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου 

(M51.- ) 
S33.0 Τραυματική ρήξη οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου 
S33.1 Εξάρθρημα οσφυϊκού σπόνδυλου 
  Εξάρθρημα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΜΚΑ 
S33.2 Εξάρθρημα της 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 Διάστρεμμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
S33.6 Διάστρεμμα της ιερολαγόνιας άρθρωσης 
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S33.7 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης και της πυέλου 

  
S34 Τραυματισμός των νεύρων και της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο της 

κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S34.0 Διάσειση και οίδημα της οσφυϊκής μοίρας του νωτιαίου μυελού 
S34.1 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 
S34.4 Τραυματισμός του οσφυοϊερού πλέγματος 
S34.5 Τραυματισμός των οσφυϊκών, ιερών και πυελικών συμπαθητικών νεύρων  
  Κοιλιακό γάγγλιο ή πλέγμα 
  Υπογάστριο πλέγμα 
  Μεσεντέριο πλέγμα (κάτω)(άνω) 
  Σπλαγχνικό νεύρο 
S34.6 Τραυματισμός περιφερικού(ών) νεύρου(ων) της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της 

ράχης και της πυέλου 
S34.8 Τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων νεύρων της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος 

της ράχης και της πυέλου 
  
S35 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου 

τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S35.0 Τραυματισμός της κοιλιακής αορτής 
  Εξαιρούνται:  αορτή ΜΚΑ (S25.0) 
S35.1 Τραυματισμός της κάτω κοίλης φλέβας 
  Ηπατική φλέβα 
  Εξαιρούνται: κοίλη φλέβα ΜΚΑ (S25.2) 
S35.2 Τραυματισμός της κοιλιακής ή μεσεντέριας αρτηρίας 
  Γαστρική αρτηρία 
  Γαστροδωδεκαδακτυλική αρτηρία 
  Ηπατική αρτηρία 
  Μεσεντέρια αρτηρία (κάτω)(άνω) 
  Σπληνική αρτηρία 
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 

Υπογάστρια αρτηρία ή φλέβα 
Λαγόνια αρτηρία ή φλέβα 
Αρτηρία ή φλέβα της μήτρας 

S35.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου 
τμήματος της ράχης και της πυέλου 

S35.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο της κοιλίας, του κατώτερου 
τμήματος της ράχης και της πυέλου 
Ωοθηκική αρτηρία ή φλέβα 

S35.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο της κοιλίας, του 
κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 

  
S36 Τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων 
  Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης: 
  0 χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα 
  1 με ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα 
S36.0 Τραυματισμός του σπλήνα 
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S36.1 Τραυματισμός του ήπατος και της χοληδόχου κύστης 
  Χοληφόρος πόρος 
S36.2 Τραυματισμός του παγκρέατος 
S36.3 Τραυματισμός του στομάχου 
S36.4 Τραυματισμός του λεπτού εντέρου 
S36.5 Τραυματισμός του κόλου 
S36.6 Τραυματισμός του ορθού 
S36.7 Τραυματισμός πολλαπλών ενδοκοιλιακών οργάνων 
S36.8 Τραυματισμός άλλων ενδοκοιλαικών οργάνων 
  Περιτόναιο 
  Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος 
S36.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου ενδοκοιλιακού οργάνου 
  
S37 Τραυματισμός ουροποιητικών και πυελικών οργάνων 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης: 
  0 χωρίς ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα 
  1 με ανοικτό τραύμα μέσα σε κοιλότητα 
  Εξαιρούνται:  περιτόναιο και οπισθοπεριτοναϊκός χώρος (S36.8) 
S37.0 Τραυματισμός του νεφρού 
S37.1 Τραυματισμός του ουρητήρα 
S37.2 Τραυματισμός της ουροδόχου κύστης 
S37.3 Τραυματισμός της ουρήθρας 
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 
  Επινεφρίδια 
  Προστάτης 
  Σπερματοδόχοι κύστεις 
  Σπερματικοί πόροι 
S37.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου πυελικού οργάνου 
  
S38 Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός τμήματος της κοιλίας, του 

κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
S38.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός των έξω γεννητικών οργάνων 
S38.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κοιλίας, του 

κατώτερου τμήματος της ράχης 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, του 

κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου 
  Εξαιρούνται: διατομή της κοιλίας (T05.8) 
  
S39 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της 

ράχης και της πυέλου 
S39.0 Τραυματισμός μυός και τένοντα της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της 

πυέλου 
S39.6 Τραυματισμός ενδοκοιλιακού(ών) οργάνου(ων) με πυελικό(ά) όργανο(α) 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 641

S39.7 Άλλοι πολλαπλοί τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της 
πυέλου 

  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 
S30-S39.6 

  Εξαιρούνται: τραυματισμοί στο S36.-  με τραυματισμούς στο S37.- (S39.6) 
S39.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και 

της πυέλου 
S39.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της 

πυέλου 
 
 
  
Τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα  
(S40- S49) 
 
Περιλαμβάνονται: τραυματισμοί της: 
  • μασχάλης 
  • ωμοπλατιαίας χώρας 
Εξαιρούνται:  αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ώμου και του βραχίονα (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί: 
  • βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11) 
  • αγκώνα (S50- S59) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
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 
S40.9 Επιπολής τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα, μη καθορισμένος 
  
S41 Ανοικτό τραύμα του ώμου και του βραχίονα 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα (S48.-) 
S41.0 Ανοικτό τραύμα του ώμου 
S41.1 Ανοικτό τραύμα του βραχίονα 
S41.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύμα του ώμου και του βραχίονα 
S41.8 Ανοικτό τραύμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης 
  
S42 Κάταγμα του ώμου και του βραχίονα 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
S42.0 Κάταγμα της κλείδας 
  Κλείδας: 
  • ακρωμιακό άκρο  
  • διάφυση  
  Οστό της κλείδας 
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S42.1 Κάταγμα της ωμοπλάτης 
  Ακρωμιακή απόφυση 
  Ακρώμιο (απόφυση) 
  Ωμοπλάτη (σώμα)(γληνοειδής κοιλότητα)(αυχένας) 
  Ωμοπλάτη 
S42.2 Κάταγμα του άνω άκρου του βραχιόνιου οστού 
  Ανατομικός τράχηλος 
  Μεγάλο (βραχιόνιο) όγκωμα 
  Εγγύς άκρο 
  Χειρουργικός τράχηλος 
  Άνω επίφυση 
S42.3 Κάταγμα της διάφυσης του βραχιόνιου οστού 
  Βραχίονιο οστούν ΜΚΑ 
  Βραχίονας ΜΚΑ 
S42.4 Κάταγμα του κάτω άκρου του βραχιόνιου οστού 
  Αρθρική απόφυση 
  Άπω άκρο  
  Έξω κόνδυλος 
  Μεσοκονδύλιος 
  Έσω επικονδύλια απόφυση 
  Κάτω επίφυση 
  Υπερκονδύλιος 
  Εξαιρούνται: κάταγμα του αγκώνα ΜΚΑ (S52.0) 
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 και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων της ωμικής ζώνης 
S43.0 Εξάρθρημα της άρθρωσης του ώμου 
  Γληνοβραχιόνιος άρθρωση 
S43.1 Εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
S43.2 Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
S43.3 Εξάρθρημα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης 
  Εξάρθρημα της ωμικής ζώνης ΜΚΑ 
S43.4 Διάστρεμμα της άρθρωσης του ώμου 
  Κορακοβραχιόνιος (σύνδεσμος) 
  Τένοντα στροφέων μυών  
S43.5 Διάστρεμμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης 
  Ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος 
S43.6 Διάστρεμμα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 
S43.7 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της ωμικής ζώνης 
  Διάστρεμμα της ωμικής ζώνης ΜΚΑ 
  
S44 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του ώμου και του βραχίονα  
  Εξαιρούνται: τραυματισμός του βραχιόνιου πλέγματος (S14.3) 
S44.0 Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 
  Εξαιρούνται: ωλένιο νεύρο ΜΚΑ (S54.0) 
S44.1 Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 
  Εξαιρούνται:  μέσο νεύρο ΜΚΑ (S54.1) 
S44.2 Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του βραχίονα 
  Εξαιρούνται: κερκιδικό νεύρο ΜΚΑ (S54.2) 
S44.3 Τραυματισμός του μασχαλιαίου νεύρου 
S44.4 Τραυματισμός του μυοδερματικού νεύρου 
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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 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός της υποκλειδίου: 
   • αρτηρίας (S25.1) 
   • 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 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός μυός και τένοντα στον αγκώνα ή κάτω από αυτόν (S56.- ) 
S46.0 Τραυματισμός του τένοντα του περιστροφέα του ώμου 
S46.1 Τραυματισμός του μυός και του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου μυός 
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  
  Εξαιρούνται:  συνθλιπτικός τραυματισμός του αγκώνα (S57.0) 
  
S48 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ώμου και του βραχίονα 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός: 
   • στο επίπεδο του αγκώνα (S58.0) 
   • του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T11.6) 
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 της μιας από τις κατηγορίες 

S40- S48 
S49.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του ώμου και του βραχίονα 
S49.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του ώμου και του βραχίονα 
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Τραυματισμοί του αγκώνα και του αντιβραχίου  
(S50- S59) 
 
Εξαιρούνται:  αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του αγκώνα και του αντιβραχίου (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί του: 
  • βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11) 
  • καρπού και άκρας χείρας (S60-S69) 
 δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S50 Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται:  επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας (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 
S50.9 Επιπολής τραυματισμός του αντιβραχίου, μη καθορισμένος 
  Επιπολής τραυματισμός του αγκώνα ΜΚΑ 
  
S51 Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται: ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας (S61.- ) 
   τραυματικός ακρωτηριασμός του αντιβραχίου (S58.- ) 
S51.0 Ανοικτό τραύμα του αγκώνα 
S51.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του αντιβραχίου 
S51.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου 
S51.9 Ανοικτό τραύμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο  
  
S52 Κάταγμα του αντιβραχίου 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται:  κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S62.- ) 
S52.0 Κάταγμα του άνω άκρου της ωλένης 
  Κορωνοειδής απόφυση 
  Αγκώνας ΜΚΑ 
  Κάταγμα-εξάρθρημα του Monteggia 
  Απόφυση ωλεκράνου 
  Εγγύς άκρο 
S52.1 Κάταγμα του άνω άκρου της κερκίδας 
  Κεφαλή  
  Τράχηλος  
  Εγγύς άκρο  
S52.2 Κάταγμα της διάφυσης της ωλένης 
S52.3 Κάταγμα της διάφυσης της κερκίδας 
S52.4 Κάταγμα των διαφύσεων αμφότερων  της ωλένης και της κερκίδας 
S52.5 Κάταγμα του κάτω άκρου της κερκίδας 
  Κάταγμα Colle 
  Κάταγμα Smith  
S52.6 Κάταγμα του κάτω άκρου αμφότερων  της ωλένης και της κερκίδας 
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S52.7 Πολλαπλά κατάγματα του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται:  κατάγματα και της ωλένης και της κερκίδας: 
   • του κατώτερου άκρου (αυτών) (S52.6) 
   • των διαφύσεων (αυτών) (S52.4) 
S52.8 Κάταγμα άλλων τμημάτων του αντιβραχίου 
  Κάτωτερο άκρο της ωλένης 
  Κεφαλή της ωλένης 
S52.9 Κάταγμα του αντιβραχίου, τμήμα μη καθορισμένο 
  
S53 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και των συνδέσμων του αγκώνα 
S53.0 Εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας 
  Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση 
  Εξαιρούνται: κάταγμα-εξάρθρημα  Monteggia (S52.0) 
S53.1 Εξάρθρημα του αγκώνα, μη καθορισμένο 
  Ωλενοβραχιόνια άρθρωση 
  Εξαιρούνται:  μεμονωμένο εξάρθρημα μόνο της κεφαλής της κερκίδος (S53.0) 
S53.2 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της κερκίδος 
S53.3 Τραυματική ρήξη του παράπλευρου συνδέσμου της ωλένης 
S53.4 Διάστρεμμα του αγκώνα 
  
S54 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S64.-) 
S54.0 Τραυματισμός του ωλενίου 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 του δερματικού αισθητικού νεύρου 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 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός των: 
   • αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας (S65.- ) 
   • βραχιόνιων αγγείων (S45.1-S45.2) 
S55.0 Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου 
S55.1 Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του αντιβραχίου 
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 μυός και τένοντα στο επίπεδο του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται:  τραυματισμός μυών και τενόντων στον καρπό ή κάτω από αυτόν (S66.- ) 
S56.0 Τραυματισμός του καμπτήρα μυός και τένοντα, του αντίχειρα στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 
S56.1 Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα μυός και τένοντα, άλλων 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 του εκτείνοντα μυ και τένοντα άλλου(ων) δακτύλου(ων) στο επίπεδο του 

αντιβραχίου 
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S56.5 Τραυματισμός άλλου εκτείνοντα μυ και τένοντα 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  
  Εξαιρούνται: συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας (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 του αντιβραχίου 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας (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 
  Εξαιρούνται: άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 

(S69.- ) 
S59.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του αντιβραχίου 

Τραυματισμοί που ταξινομούνται σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες S50-S58 
S59.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του αντιβραχίου 
S59.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του αντιβραχίου 
 
  
  
Τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας  
(S60-S69) 
 
Εξαιρούνται:  αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του καρπού και της άκρας χείρας (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T10-T11) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S60 Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S60.0 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη των ονύχων 
  Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: θλάση που αφορά τον όνυχα (μήτρα του όνυχα) (S60.1) 
S60.1 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη των ονύχων 
S60.2 Θλάση άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας 
S60.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
S60.8 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
S60.9 Επιπολής τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας, μη καθορισμένος 
  
S61 Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας (S68.-) 
S61.0 Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) χωρίς βλάβη του όνυχα 
  Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: ανοικτό τραύμα που αφορά τον όνυχα (μήτρα του όνυχα) (S61.1) 
S61.1 Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) με βλάβη του όνυχα 
S61.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του καρπού και της άκρας χείρας 
S61.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας 
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S61.9 Ανοικτό τραύμα του καρπού και της άκρας χείρας, τμήμα μη καθορισμένο 
  
S62 Κάταγμα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

 0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται: κάταγμα των άπω τμημάτων της ωλένης και της κερκίδας (S52.- ) 
S62.0 Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού της άκρας χείρας 
S62.1 Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του καρπού 
  Κεφαλωτό 
  Αγκιστρωτό 
  Μηνοειδές 
  Πισσοειδές 
  Μείζον πολύγωνο 
  Έλασσον πολύγωνο 
  Πυραμοειδές 
S62.2 Κάταγμα του πρώτου μετακάρπιου οστού 
  Κάταγμα Bennett 
S62.3 Κάταγμα άλλων μετακάρπιων οστών 
S62.4 Πολλαπλά κατάγματα των μετακάρπιων οστών 
S62.5 Κάταγμα του αντίχειρα 
S62.6 Κάταγμα άλλου δάκτυλου 
S62.7 Πολλαπλά κατάγματα των δακτύλων 
S62.8 Κάταγμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας 
  
S63 Εξάρθρημα και διάστρεμμα αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του καρπού και της 

άκρας χείρας 
S63.0 Εξάρθρημα του καρπού 
  Καρπιαίο (οστό) 
  Καρπομετακάρπια (άρθρωση) 
  Μετακάρπιο (οστό), εγγύς άκρο 
  Μεσοκάρπια (άρθρωση) 
  Κερκιδοκαρπική (άρθρωση) 
  Κερκιδωλένική (άρθρωση), άπω 
  Κερκίδα, άπω άκρο 
  Ωλένη, άπω άκρο  
S63.1 Εξάρθρημα του δακτύλου 
  Μεσοφαλαγγική (άρθρωση), της άκρας χείρας 
  Μετακάρπιο (οστό), άπω άκρο  
  Μετακαρποφαλαγγική (άρθρωση) 
  Φάλαγγα, της άκρας χείρας 
  Αντίχειρας 
S63.2 Πολλαπλά εξαρθρήματα των δακτύλων 
S63.3 Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού 
  Πλάγιος (σύνδεσμος), του καρπού 
  Κερκιδοκαρπικός (σύνδεσμος)   

Ωλενοκαρπικός (παλαμιαίος)  
S63.4 Τραυματική ρήξη συνδέσμου του δακτύλου στη(ις) μετακαρπιοφαλαγγική(ές) και 

μεσοφαλαγγική(ές) άρθρωση(αρθρώσεις) 
  Πλάγιος (σύνδεσμοι) 
  Παλαμιαίος (σύνδεσμος) 
  Παλαμιαίο πέταλο  
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S63.5 Διάστρεμμα του καρπού 
  Καρπιαία (άρθρωση) 
  Κερκιδοκαρπική (άρθρωση) (σύνδεσμος) 
S63.6 Διάστρεμμα δακτύλου(ων) 
  Μεσοφαλαγγική (άρθρωση), της άκρας χείρας 
  Μετακαρποφαλαγγική (άρθρωση) 
  Φάλαγγα, της άκρας χείρας 
  Αντίχειρας 
S63.7 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της άκρας χείρας 
  
S64 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S64.0 Τραυματισμός του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S64.1 Τραυματισμός του μέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S64.2 Τραυματισμός του κερκιδικού νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S64.3 Τραυματισμός του δακτυλικού νεύρου του αντίχειρα 
S64.4 Τραυματισμός του δακτυλικού νεύρου άλλου δακτύλου 
S64.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S64.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S64.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
  
S65 Τραυματισμός των αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S65.0 Τραυματισμός της ωλένιας αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S65.1 Τραυματισμός της κερκιδικής αρτηρίας στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S65.2 Τραυματισμός του επιπολής παλαμιαίου τόξου 
S65.3 Τραυματισμός του εν τω βάθει παλαμιαίου τόξου 
S65.4 Τραυματισμός του(ων) αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) του αντίχειρα  
S65.5 Τραυματισμός του(ων) αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) άλλων δακτύλων 
S65.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χείρας 
S65.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S65.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του καρπού και της 

άκρας χείρας 
  
S66 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
S66.0 Τραυματισμός του μακρού καμπτήρα μυός και τένοντα του αντίχειρα στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χείρας 
S66.1 Τραυματισμός του καμπτήρα μυός και τένοντα άλλου δακτύλου στο επίπεδο του καρπού 

και της άκρας χείρας 
S66.2 Τραυματισμός του εκτείνοντα μυός και τένοντα του αντίχειρα στο επίπεδο του καρπού και 

της άκρας χείρας 
S66.3 Τραυματισμός του εκτείνοντα μυός και τένοντα άλλου δακτύλου στο επίπεδο του καρπού 

και της άκρας χείρας 
S66.4 Τραυματισμός των ελμινθοειδών  μυών και τενόντων του αντίχειρα στο επίπεδο του 

καρπού και της άκρας χείρας 
S66.5 Τραυματισμός του των ελμινθοειδών  μυών και τενόντων άλλου δακτύλου στο επίπεδο 

του καρπού και της άκρας χείρας 
S66.6 Τραυματισμός πολλαπλών καμπτήρων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και 

της άκρας χείρας 
S66.7 Τραυματισμός πολλαπλών εκτεινόντων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και 

της άκρας χείρας 
S66.8 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας  
S66.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του καρπού και της άκρας 

χείρας 
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S67 Συνθλιπτικός τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S67.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του αντίχειρα και άλλου(ων) δακτύλου(ων)  
S67.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του καρπού και της 

άκρας χείρας 
 
S68 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας 
S68.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα (πλήρης) (μερικός) 
S68.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλου μεμονωμένου δακτύλου (πλήρης) (μερικός) 
S68.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων δακτύλων μόνο (πλήρης) (μερικός) 
S68.3 Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός (τμήματος) του(ων) δακτύλου(ων) με άλλα 

τμήματα του καρπού και της άκρας χείρας 
S68.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός της άκρας χείρας στο επίπεδο του καρπού 
S68.8 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του καρπού και της άκρας χείρας 
S68.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός του καρπού και της άκρας χείρας, επίπεδο μη καθορισμένο 
  
S69 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
S69.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 

S60- S68 
S69.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του καρπού και της άκρας χείρας 
S69.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του καρπού και της άκρας χείρας 
 
  
  
Τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού  
(S70- S79) 
 
Εξαιρούνται:  αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του ισχίου και του μηρού (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
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 
S70.9 Επιπολής τραυματισμός του ισχίου και του μηρού, μη καθορισμένος 
  
S71 Ανοικτό τραύμα του ισχίου και του μηρού 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του ισχίου και του 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 
  
S72 Κάταγμα του μηριαίου οστού 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 650

 
S72.0 Κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού 
  Κάταγμα του ισχίου ΜΚΑ 
S72.1 Περιτροχντήριο κάταγμα 
  Διατροχαντήριο κάταγμα 
  Κάταγμα τροχαντήρα  
S72.2 Υποτροχαντήριο κάταγμα 
S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού 
S72.4 Κάταγμα του κατώτερου άκρου του μηριαίου οστού 
S72.7 Πολλαπλά κατάγματα του μηριαίου οστού 
S72.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων του μηριαίου οστού 
S72.9 Κάταγμα του μηριαίου οστού, τμήμα μη καθορισμένο  
  
S73 Εξάρθρημα και διάστρεμμα της άρθρωσης και των συνδέσμων του ισχίου 
S73.0 Εξάρθρημα του ισχίου 
S73.1 Διάστρεμμα του ισχίου 
  
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 δερματικού αισθητικού νεύρου 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 
  Εξαιρούνται: 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 
  Εξαιρούνται: μείζων σαφηνής φλέβα 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 
S76.0 Τραυματισμός μυός και τένοντα του ισχίου 
S76.1 Τραυματισμός του τετρακέφαλου μυ και τένοντα 
  Επιγονατιδικός τένοντας 
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 
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  
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 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός 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  
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S79 Άλλοι και καθορισμένοι τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού 
S79.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του ισχίου και του μηρού 
  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 

S70- S78 
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) 
 
Περιλαμβάνονται:  κάταγμα του αστράγαλου και του σφυρού 
Εξαιρούνται:  αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του γόνατος και της κνήμης (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί του(της): 
  • αστράγαλου και του άκρου πόδα, εκτός του κατάγματος του αστράγαλου και 

του σφυρού (S90- S99) 
  • κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S80  Επιπολής τραυματισμός της κνήμης 
  Εξαιρούνται: επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (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 
S80.9 Επιπολής τραυματισμός της κνήμης, μη καθορισμένος 
  
S81 Ανοικτό τραύμα της κνήμης 
  Εξαιρούνται: ανοικτό τραύμα του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S91.- ) 
   τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης (S88.- ) 
S81.0 Ανοικτό τραύμα του γόνατος 
S81.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα της κνήμης 
S81.8 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων της κνήμης 
S81.9 Ανοικτό τραύμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο 
  
S82 Κάταγμα της κνήμης, συμπεριλαμβανομένου του αστράγαλου 
  Περιλαμβάνονται: σφυρό 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται: κάταγμα του άκρου πόδα, εκτός του αστράγαλου (S92.- ) 
S82.0 Κάταγμα της επιγονατίδος 
  Επιγονατίδα 
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S82.1 Κάταγμα του άνω άκρου του οστού της κνήμης 
  Κνημιαίο(η)(οι): 
  • κόνδυλοι } 
  • κεφαλή  } με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης 
  • εγγύς άκρο } 
  • όγκωμα } 
S82.2 Κάταγμα της διάφυσης του οστού της κνήμης 
  Με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης 
S82.3 Κάταγμα του κάτω άκρου του οστού της κνήμης 
  Με ή χωρίς αναφορά για κάταγμα της περόνης 
  Εξαιρούνται: έσω σφυρό (S82.5) 
S82.4 Κάταγμα της περόνης μόνο 
  Εξαιρούνται: έξω σφυρό (S82.6) 
S82.5 Κάταγμα του έσω σφυρού 
  Κνημιαίο οστό με συμμετοχή του: 
  • αστράγαλου 
  • σφυρού 
S82.6 Κάταγμα του έξω σφυρού 
  Περόνη με συμμετοχή του: 
  • αστράγαλου 
  • σφυρού 
S82.7 Πολλαπλά κατάγματα της κνήμης 
  Εξαιρούνται: κατάγματα αμφότερων των οστών κνήμης και περόνης: 
   • του κάτω άκρου (αυτών) (S82.3) 
   • της διάφυσης (αυτών) (S82.2) 
   • του άνω άκρου (αυτών) (S82.1) 
S82.8 Κατάγματα άλλων τμημάτων της κνήμης 
  Κάταγμα (του): 
  • αστράγαλου ΜΚΑ 
  • δύο σφυρών 
  • τρισφύριο   
S82.9 Κάταγμα της κνήμης, τμήμα μη καθορισμένο 
  
S83 Εξάρθρημα, διάστρεμμα και διάταση  των αρθρώσεων και συνδέσμων του γόνατος 
  Εξαιρούνται: αποδιοργάνωση του (της): 
   • γόνατος, εσωτερική (M23.- ) 
   • επιγονατίδας (M22.0-M22.3) 
   εξάρθρημα του γόνατος: 
   • παλαιό (M24.3) 
   • παθολογικό (M24.3) 
   • υποτροπιάζον (M24.4) 
S83.0 Εξάρθρημα της επιγονατίδας 
S83.1 Εξάρθρημα του γόνατος 
  Κνημοπερονιαία (άρθρωση) 
S83.2 Ρήξη μηνίσκου, πρόσφατη 
  Ρήξη σαν λαβή κάδου (του): 
  • ΜΚΑ  
  • έξω μηνίσκου 
  •  έσω μηνίσκου 
  Εξαιρούνται: παλαιά ρήξη σαν λαβή κάδου (M23.2) 
S83.3 Ρήξη του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, πρόσφατη 
S83.4 Διάστρεμμα που αφορά τον (περονιαίο) (κνημιαίο) πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος 
S83.5 Διάστρεμμα που αφορά τον (πρόσθιο) (οπίσθιο) χιαστό σύνδεσμο του γόνατος 
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S83.6 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του γόνατος 
  Κνημοπερονιαία άρθρωση και σύνδεσμος, άνω 
  Εξαιρούνται: διάστρεμμα του συνδέσμου της επιγονατίδας (S76.1) 
S83.7 Τραυματισμός σε πολλαπλές δομές του γόνατος 
  Τραυματισμός του (έξω) (έσω) μηνίσκου σε συνδυασμό με (πλάγιους) (χιαστούς) συνδέσμους 
  
S84 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο της κνήμης 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 

(S94.-) 
S84.0 Τραυματισμός του κνημιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης 
S84.1 Τραυματισμός του περονιαίου νεύρου στο επίπεδο της κνήμης 
S84.2 Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου 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 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου 

πόδα (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 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός: 
   • μυός και τένοντα στον αστράγαλο ή κάτω από αυτόν (S96.- ) 
   • επιγονατιδικού συνδέσμου (τένοντα) (S76.1) 
S86.0 Τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα 
S86.1 Τραυματισμός άλλου(ων) μυός(ών) και τένοντα(ων) της ομάδας των οπίσθιων μυών στο 

επίπεδο της κνήμης 
S86.2 Τραυματισμός μυός(ών) και τένοντα(ων) της ομάδας των προσθίων μυών στο επίπεδο της 

κνήμης 
S86.3 Τραυματισμός μυός(ών) και τένοντα(ων) 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  
  Εξαιρούνται: συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S97.-) 
S87.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του γόνατος  
S87.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της κνήμης  
  
S88 Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης 

  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του: 
   • αστράγαλου και του άκρου πόδα (S98.-) 
   • κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T13.6) 

S88.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο του γόνατος 
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S88.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός στο επίπεδο μεταξύ γόνατος και αστράγαλου 
S88.9 Τραυματικός ακρωτηριασμός της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο  
  
S89  Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης 
  Εξαιρούνται: άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 

(S99.-) 
S89.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί της κνήμης 
  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 

S80- S88 
S89.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί της κνήμης 
S89.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός της κνήμης 
 
  
  
Τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
(S90- S99) 
  
Εξαιρούνται: αμφοτερόπλευρη συμμετοχή του αστράγαλου και του άκρου πόδα (T00-T07) 
  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κάταγμα του αστράγαλου και του σφυρού (S82.-) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T12-T13) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  
S90 Επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S90.0 Θλάση του αστράγαλου 
S90.1 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα χωρίς βλάβη στο νύχι 
  Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα ΜΚΑ 
S90.2 Θλάση του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα με βλάβη στο νύχι 
S90.3 Θλάση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα 
S90.7 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S90.8 Άλλοι επιπολής τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S90.9 Επιπολής τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα, μη καθορισμένος 
  
S91 Ανοικτό τραύμα του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
  Εξαιρούνται: τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα (S98.-) 
S91.0 Ανοικτό τραύμα του αστράγαλου 
S91.1 Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα χωρίς βλάβη στο νύχι 
  Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα ΜΚΑ 
S91.2 Ανοικτό τραύμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα με βλάβη στο νύχι 
S91.3 Ανοικτό τραύμα άλλων τμημάτων του άκρου πόδα 
  Ανοικτό τραύμα του άκρου πόδα ΜΚΑ 
S91.7 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
  
S92 Κάταγμα του άκρου πόδα, εκτός του αστράγαλου 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0 κλειστό 
  1 ανοικτό 
  Εξαιρούνται: αστράγαλος (S82.-) 
   σφυρό (S82.-) 
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S92.0 Κάταγμα της πτέρνας 
  Οστό της πτέρνας 
  Os calcis 
S92.1 Κάταγμα του αστράγαλου 
  Αστράγαλος 
S92.2 Κάταγμα άλλου(ων) οστού(ών) του ταρσού 
  Κυβοειδές 
  Σφηνοειδές, του άκρου πόδα (2ο σφηνοειδές) (3ο) (1ο) 
  Σκαφοειδές, του άκρου πόδα 
S92.3 Κάταγμα μετατάρσιου οστού 
S92.4 Κάταγμα του μεγάλου δακτύλου του άκρου πόδα 
S92.5 Κάταγμα άλλου δακτύλου του άκρου πόδα 
S92.7 Πολλαπλά κατάγματα του άκρου πόδα 
S92.9 Κάταγμα του άκρου πόδα, μη καθορισμένο 
  
S93 Εξάρθρημα και διάστρεμμα των αρθρώσεων και συνδέσμων στο επίπεδο του αστράγαλου 

και του άκρου πόδα 
S93.0 Εξάρθρημα της ποδοκνημικής άρθρωσης 
  Αστράγαλος 
  Περόνη, κάτωτερο άκρο  
  Οστό του αστράγαλου  
  Κνήμη, κάτωτερο άκρο 
S93.1 Εξάρθρημα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα 
  Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) 
  Μετατάρσιοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) 
S93.2 Ρήξη συνδέσμων στο επιπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S93.3 Εξάρθρημα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα 
  Σκαφοειδές (οστό), του άκρου πόδα 
  Ταρσιαία(ες) (άρθρωση(εις))  
  Ταρσομετατάρσια(ες) (άρθρωση(εις)) 
S93.4 Διάστρεμμα του αστράγαλου 
  Πτερνοπερονιαίος (σύνδεσμος) 
  Δελτοειδής (σύνδεσμος) 
  Έσω πλάγιος (σύνδεσμος) 
  Αστραγαλοπερονιαίος (σύνδεσμος) 
  Κνημοπερονιαίος (σύνδεσμος), άπω 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα (S86.0) 
S93.5 Διάστρεμμα του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα 
  Μεσοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) 
  Μεταταρσιοφαλαγγική(ές) (άρθρωση(εις)) 
S93.6 Διάστρεμμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του άκρου πόδα 
  Ταρσιαίος (σύνδεσμος) 
  Ταρσομετατάρσιος (σύνδεσμος) 
  
S94 Τραυματισμός των νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
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 του αστράγαλου και του 

άκρου πόδα 
  Τελικός, έξω κλάδος του εν τω βάθει περονιαίου νεύρου 
S94.3 Τραυματισμός του δερματικού αισθητικού νεύρου στο επίπεδο του αστράγαλου και του 

άκρου πόδα 
S94.7 Τραυματισμός πολλαπλών νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S94.8 Τραυματισμός άλλων νεύρων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S94.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 656

  
S95 Τραυματισμός αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
  Εξαιρούνται: τραυματισμός της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας και φλέβας (S85.- ) 
S95.0 Τραυματισμός της ραχιαίας αρτηρίας του άκρου πόδα 
S95.1 Τραυματισμός της πελματιαίας αρτηρίας του άκρου πόδα 
S95.2 Τραυματισμός της ραχιαίας φλέβας του άκρου πόδα 
S95.7 Τραυματισμός πολλαπλών αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του 

άκρου πόδα 
S95.8 Τραυματισμός άλλων αιμοφόρων αγγείων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου 

πόδα 
S95.9 Τραυματισμός μη καθορισμένου αιμοφόρου αγγείου στο επίπεδο του αστράγαλου και του 

άκρου πόδα 
  
S96 Τραυματισμός μυός και τένοντα στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
  Εξαιρούνται : τραυματισμός του Αχίλλειου τένοντα (S86.0)  
S96.0 Τραυματισμός του μυός και τένοντα του μακρού καμπτήρα του δακτύλου στο επίπεδο του 

αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S96.1 Τραυματισμός του μυός και τένοντα του μακρού εκτείνοντα του δακτύλου στο επίπεδο 

του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S96.2 Τραυματισμός των ελμινθοειδών μυών  και τενόντων  στο επίπεδο του αστράγαλου και 

του άκρου πόδα 
S96.7 Τραυματισμός πολλαπλών μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου 

πόδα 
S96.8 Τραυματισμός άλλων μυών και τενόντων στο επίπεδο του αστράγαλου και του άκρου 

πόδα 
S96.9 Τραυματισμός  μη καθορισμένου μυός και τένοντα στο επίπεδο του αστράγαλου και του 

άκρου πόδα 
  
S97 Συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
S97.0 Συνθλιπτικός τραυματισμός του αστράγαλου  
S97.1 Συνθλιπτικός τραυματισμός του(ων) δακτύλου(ων) του άκρου πόδα 
S97.8 Συνθλιπτικός τραυματισμός άλλων τμημάτων του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
  Συνθλιπτικός τραυματισμός του άκρου πόδα ΜΚΑ 
  
S98 Τραυματικός ακρωτηριασμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S98.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου πόδα στο επίπεδο του αστράγαλου 
S98.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός ενός δακτύλου του άκρου πόδα 
S98.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός δύο ή περισσοτέρων δακτύλων του άκρου πόδα 
S98.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός άλλων τμημάτων του άκρου πόδα 
  Συνδυασμένος τραυματικός ακρωτηριασμός δακτύλου(ων) και άλλων τμημάτων του άκρου 

πόδα 
S98.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός του άκρου πόδα, επίπεδο μη καθορισμένο  
  
S99 Άλλοι και μη καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S99.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
  Τραυματισμοί που μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερες της μιας από τις κατηγορίες 

S90- S98 
S99.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του αστράγαλου και του άκρου πόδα 
S99.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του αστράγαλου και του άκρου πόδα  
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Τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος  
(T00-T07) 
 
Περιλαμβάνονται:  τραυματισμοί με αμφοτερόπλευρη συμμετοχή των άκρων της ίδιας περιοχής του 

σώματος, με βάση τον τύπο, όπου συμμετέχουν, δύο ή περισσότερες 
διαφορετικές περιοχές του σώματος που ταξινομούνται στα S00- S99 

Εξαιρούνται:  θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  δήγμα ή νυγμός εντόμου,  δηλητηριώδους (T63.4) 
  πολλαπλοί τραυματισμοί  με συμμετοχή μιας μόνο περιοχής του σώματος - βλέπε 

τμήμα S 
  ηλιακό έγκαυμα (L55.-) 
  
T00 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T00.0 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 
  Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S00.- και S10. - 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8) 
T00.1 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν τον θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της 

ράχης και την πύελο 
  Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S20.-, S30.-, και T09.0 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλων περιοχών του σώματος (T00.8) 
T00.2 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) 
  Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S40.-, S50.-, S60.- και T11.0 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή του(των): 
   • κάτω άκρου(ων) (T00.6) 
   • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T00.8) 
T00.3 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) 
  Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S70.-, S80.-, S90 και T13.0 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των: 
   • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T00.8) 
   • άνω άκρου(ων) (T00.6) 
T00.6 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με 

το(τα) κάτω άκρο(α) 
  Επιπολής τραυματισμοί εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T00.2 και T00.3 
  Εξαιρούνται:  περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος 

της ράχης και της πυέλου (T00.8) 
T00.8 Επιπολής τραυματισμοί που αφορούν άλλους συνδυασμούς μεταξύ περιοχών του σώματος 
T00.9 Πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί, μη καθορισμένοι 
  Πολλαπλές(ά): 
  • εκδορές  }   
  • φυσαλίδες (μη θερμικές)  }   
  • εκχυμώσεις  } ΜΚΑ 
  • θλάσεις  }   
  • αιματώματα  }   
  • δήγματα εντόμων (μη δηλητηριωδών)  }   
  
T01 Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
  Εξαιρούνται: τραυματικοί ακρωτηριασμοί πολλαπλών περιοχών του σώματος (T05.-) 
T01.0 Ανοικτά τραύματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 
  Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S01.- και S11.- 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8) 
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T01.1 Ανοικτά τραύματα που αφορούν τον θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της 
ράχης και την πύελο 

  Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S21.-, S31.- και T09.1 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T01.8) 
T01.2 Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων)  
  Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των: 
   • κάτω άκρου(ων) (T01.6) 
   • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T01.8) 
T01.3 Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων)  
  Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των: 
   • θώρακα, κοιλίας, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T01.8) 
   • άνω άκρου(ων) (T01.6) 
T01.6 Ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) 

κάτω άκρο(α) 
  Ανοικτά τραύματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα T01.2 και T01.3 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος 

της ράχης και της πυέλου (T01.8) 
T01.8 Ανοιχτά τραύματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος 
T01.9 Πολλαπλά ανοικτά τραύματα, μη καθορισμένα 
  Πολλαπλά(ές)  
  • δήγματα ζώων   }   
  • κοψίματα   } ΜΚΑ 
  • διασχίσεις   }   
  • διατιτραίνοντα τραύματα   }   
  
T02 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό  
T02.0 Κατάγματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S02.- και S12.- 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T02.8) 
T02.1 Κατάγματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης και την πύελο 
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S22.-, S32.- και T08 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: 
   • άκρου(ων) (T02.7) 
   • άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T02.8) 
T02.2 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του ενός άνω άκρου 
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 του ενός άνω άκρου 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: 
   • κάτω άκρου(ων) (T02.6) 
   • άλλου άνω άκρου (T02.4) 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) 
T02.3 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του ενός κάτω άκρου 
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12 του ενός κάτω 

άκρου 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: 
   • άλλου κάτω άκρου (T02.5) 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) 
   • άνω άκρου(ων) (T02.6) 
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T02.4 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές αμφοτέρων των άνω άκρων  
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S42.-, S52.-, S62.- και T10 που καθορίζονται 

ως αμφοτερόπλευρα  
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: 
   • κάτω άκρου(ων) (T02.6) 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) 
T02.5 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές αμφοτέρων των κάτω άκρων  
  Κατάγματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S72.-, S82.-, S92.- και T12 που καθορίζονται 

ως αφμοτερόπλευρα 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα των: 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T02.7) 
   • άνω άκρου(ων) (T02.6) 
T02.6 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με το(τα) κάτω 

άκρο(α) 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με κατάγματα του θώρακα, του κατώτερου 

τμήματος της ράχης και της πυέλου (T02.7) 
T02.7 Κατάγματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της ράχης και της πυέλου με 

το(τα) άκρο(α) 
T02.8 Κατάγματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος 
T02.9 Πολλαπλά κατάγματα, μη καθορισμένα 
  
T03  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T03.0 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 
  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S03.- και S13.- 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα άλλης(ων) 

περιοχής(ών) του σώματος (T03.8) 
T03.1 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν τον θώρακα με το κατώτερο τμήμα της 

ράχης και την πύελο 
  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S23.- S33.- και T09.2 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα άλλης(ων) 

περιοχής(ών) του σώματος (T03.8) 
T03.2   Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω 

άκρου(ων) 
  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S43.- S53.-, S63.- και 

T11.2 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα των: 
   • κάτω άκρου(ων) (T03.4) 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T03.8) 
T03.3 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω 

άκρου(ων) 
  Εξαρθρήματα και διαστρέμματα εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S73.-, S83.-, S93.- και 

T13.2 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα των: 
   • θώρακα, κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T03.8) 
   • άνω άκρου(ων) (T03.4) 
T03.4 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω 

άκρου(ων) με το(τα) κάτω άκρο(α) 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που συνδυάζονται με εξαρθρήματα και διαστρέμματα του 

θώρακα, του κατώτερου τμήματος της ράχης και της πυέλου (T03.8) 
T03.8 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του 

σώματος 
T03.9 Πολλαπλά εξαρθρήματα και διαστρέμματα, μη καθορισμένα 
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T04 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T04.0 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν την κεφαλή με τον τράχηλο 
  Συνθλιπτικοί τραυματισμοί, εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S07.- και S17.- 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή άλλης(ων) περιοχής(ών) του σώματος (T04.8) 
T04.1 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν το θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα 

της ράχης και την πύελο  
  Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: 
  • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S28.- και S38.-  
  • του κορμού ΜΚΑ  
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή: 
   • των άκρων (T04.7) 
   • άλλων περιοχών του σώματος (T04.8) 
T04.2 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) 
  Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: 
  • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S47.-, S57.- και S67.-  
  • του άνω άκρου ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των: 
   • κάτω άκρου(ων) (T04.4) 
   • θώρακα, κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T04.7) 
T04.3 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) κάτω άκρου(ων) 
  Συνθλιπτικοί τραυματισμοί: 
  • του κάτω άκρου ΜΚΑ 
  • εντοπίσεων που ταξινομούνται στα S77.-, S87.- και S97.-  
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή των: 
   • θώρακα, κοιλίας, του κατώτερου τμήματος της ράχης και πυέλου (T04.7) 
   • άνω άκρου(ων) (T04.4) 
T04.4 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του(των) άνω άκρου(ων) με 

το(τα) κάτω άκρο(α) 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή του θώρακα, της κοιλίας, του κατώτερου τμήματος 

της ράχης και της πυέλου (T04.7) 
T04.7 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί του θώρακα με την κοιλία, το κατώτερο τμήμα της ράχης και 

την πυέλο με το(τα) άκρο(α) 
T04.8 Συνθλιπτικοί τραυματισμοί, που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος  
T04.9 Πολλαπλοί συνθλιπτικοί τραυματισμοί, μη καθορισμένοι 
  
T05 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
  Περιλαμβάνονται: απόσπαση που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος  
  Εξαιρούνται: αποκεφαλισμός (S18) 
   ανοικτά τραύματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T01.-) 
   τραυματικός ακρωτηριασμός του(της): 
   • βραχίονα ΜΚΑ (T11.6) 
   • κνήμης ΜΚΑ  (T13.6) 
   • κορμού ΜΚΑ (T09.6) 
T05.0 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων χειρών 
T05.1 Τραυματικός ακρωτηριασμός της μιας άκρας χείρας και του άλλου βραχίονα 

[οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός της άκρας χείρας] 
T05.2 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των βραχιόνων [οποιοδήποτε επίπεδο] 
T05.3 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των άκρων ποδών 
T05.4 Τραυματικός ακρωτηριασμός του ενός άκρου πόδα και της άλλης κνήμης [οποιοδήποτε 

επίπεδο, εκτός του άκρου πόδα] 
T05.5 Τραυματικός ακρωτηριασμός αμφοτέρων των κνημών [οποιοδήποτε επίπεδο] 
T05.6 Τραυματικός ακρωτηριασμός των άνω και κάτω άκρων, οποιουδήποτε συνδυασμού 

[οποιοδήποτε επίπεδο] 
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T05.8 Τραυματικοί ακρωτηριασμοί που αφορούν άλλους συνδυασμούς περιοχών του σώματος 
  Διατομή της(του): 
  • κοιλίας 
  • θώρακα 
T05.9 Πολλαπλοί τραυματικοί ακρωτηριασμοί, μη καθορισμένοι 
  
T06 Άλλοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
T06.0 Τραυματισμοί του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων με τραυματισμούς των νεύρων 

και του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο του τραχήλου 
  Τραυματισμοί που ταξινομούνται στα S04.- και S06.- με τραυματισμούς που ταξινομούνται 

στο S14.- 
T06.1 Τραυματισμοί των νεύρων και του νωτιαίου μυελού που αφορούν άλλες πολλαπλές 

περιοχές του σώματος 
T06.2 Τραυματισμοί των νεύρων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος  
  Πολλαπλοί τραυματισμοί των νεύρων ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις με συμμετοχή του νωτιαίου μυελού (T06.0-T06.1) 
T06.3 Τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T06.4 Τραυματισμοί μυών και τενόντων που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
T06.5 Τραυματισμοί ενδοθωρακικών οργάνων με ενδοκοιλιακά και πυελικά όργανα 
T06.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
  
T07 Μη καθορισμένοι πολλαπλοί τραυματισμοί 
  Εξαιρούνται: τραυματισμός ΜΚΑ (T14.9) 
 
 
  
Τραυματισμοί σε μη καθορισμένο τμήμα του κορμού, άκρου ή περιοχής του 
σώματος  
(T08-T14) 
 
Εξαιρούνται: θερμικά και χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  κρυοπαγήματα (T33-T35) 
  τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T07) 
  δήγμα ή νυγμός δηλητηριώδους εντόμου (T63.4) 
  
T08 Κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο  
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό  
  Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, επίπεδο μη καθορισμένο 

(T02.1) 
  
T09 Άλλοι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο 
  Εξαιρούνται: συνθλιπτικός τραυματισμός του κορμού ΜΚΑ (T04.1) 
   πολλαπλοί τραυματισμοί του κορμού (T00-T06) 
   διατομή του κορμού (T05.8) 
T09.0 Επιπολής τραυματισμός του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο  
T09.1 Ανοικτό τραύμα του κορμού, επίπεδο μη καθορισμένο  
T09.2 Εξάρθρημα και διάστρεμμα μη καθορισμένης άρθρωσης και συνδέσμου του κορμού 
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T09.3 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, επίπεδο μη καθορισμένο  
T09.4 Τραυματισμός μη καθορισμένου νεύρου, ρίζας νωτιαίου νεύρου και πλεγμάτων 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  
  Σπασμένος βραχίονας ΜΚΑ 
  Κάταγμα του βραχίονα ΜΚΑ 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό  
  Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα του βραχίονα, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.- ) 
  
T11 Άλλοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο 
  Εξαιρούνται: συνθλιπτικός τραυματισμός του άνω άκρου ΜΚΑ (T04.2) 
   κάταγμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T10) 
   τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T06) 
T11.0 Επιπολής τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T11.1 Ανοικτό τραύμα του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T11.2 Εξάρθρημα και διάστρεμμα 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 του βραχίονα ΜΚΑ 
T11.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T11.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του άνω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
  Τραυματισμός του βραχίονα ΜΚΑ 
  
T12 Κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
  Σπασμένη κνήμη ΜΚΑ 
  Κάταγμα της κνήμης ΜΚΑ 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό  
  Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα της κνήμης, επίπεδο μη καθορισμένο (T02.-) 
  
T13 Άλλοι τραυματισμοί του κάτω άρκου, επίπεδο μη καθορισμένο  
  Εξαιρούνται: συνθλιπτικός τραυματισμός του κάτω άκρου ΜΚΑ (T04.3) 
   κάταγμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο (T12) 
   τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T06) 
T13.0 Επιπολής τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T13.1 Ανοικτό τραύμα του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
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T13.2 Εξάρθρημα και διάστρεμμα  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 της κνήμης ΜΚΑ 
T13.8 Άλλοι καθορισμένοι τραυματισμοί του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
T13.9 Μη καθορισμένος τραυματισμός του κάτω άκρου, επίπεδο μη καθορισμένο  
  Τραυματισμός της κνήμης ΜΚΑ 
  
T14 Τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Εξαιρούνται: τραυματισμοί που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος (T00-T07) 
T14.0 Επιπολής τραυματισμός μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Εκδορά   } 
  Φυσαλίδα (μη θερμική)   } 
  Εκχύμωση   } 
  Θλάση   } ΜΚΑ 
  Αιμάτωμα  } 
  Τραυματισμός από επιφανειακό ξένο σώμα (θραύσμα/σκλήθρα)  } 
     χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα } 
  Δήγμα εντόμου (μη δηλητηριώδους) } 
  Επιπολής τραυματισμός } 
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί επιπολής τραυματισμοί ΜΚΑ (T00.9) 
T14.1 Ανοικτό τραύμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Δήγμα ζώου }   
  Κόψιμο  }   
  Εκδορά } ΜΚΑ  
  Ανοικτό τραύμα   }   
  Διατιτραίνον τραύμα με (εισαγώμενο) ξένο σώμα }   
  Εξαιρούνται: 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 
 Οι ακόλουθες υποκατηγορίες παρέχονται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού 

ψηφίου όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση πολλαπλής κωδικοποιήσης για 
τον προσδιορισμό κατάγματος και ανοικτού τραύματος· ένα κάταγμα που δεν προσδιορίζεται 
ως κλειστό ή ανοικτό πρέπει να ταξινομείται ως κλειστό. 

  0  κλειστό 
  1  ανοικτό  
  Κάταγμα: 
  • ΜΚΑ  
  • κλειστό ΜΚΑ 
  • με εξάρθρημα ΜΚΑ  
  • με παρεκτόπιση ΜΚΑ 
  • ανοικτό ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: πολλαπλά κατάγματα ΜΚΑ (T02.9) 
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T14.3 Εξάρθρημα , διάταση και διάστρεμμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Απόσπαση  } {  } 
  Διάσχιση } { } 
  Διάστρεμμα } {   άρθρωσης (θυλάκου)  } 
  Διάστρεμμα }  της {   συνδέσμου } ΜΚΑ 
  Τραυματικό: } { } 
  • αίμαρθρο } { } 
  • ρήξη }   { } 
  • υπεξάρθρημα  }  { } 
  • σχάση }    { } 
  Εξαιρούνται: πολλαπλά εξαρθρήματα και διαστρέμματα ΜΚΑ (T03.9) 
T14.4 Τραυματισμός νεύρου(ων) μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Τραυματισμός νεύρου } 
  Τραυματική: } 
  • Διατομή νεύρου } ΜΚΑ 
  • αιματομυελία } 
  • παράλυση (παροδική) } 
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί τραυματισμοί νεύρων ΜΚΑ (T06.2) 
T14.5 Τραυματισμός αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων) μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Απόσπαση  } 
  Κόψιμο } 
  Τραυματισμός   } 
  Διάσχιση  }  αιμοφόρου(ων) αγγείου(ων)  ΜΚΑ 
  Τραυματικό: } 
  • ανεύρυσμα ή συρίγγιο (αρτηριοφλεβώδες)  }  
  • αρτηριακό αιμάτωμα } 
  • ρήξη } 
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί τραυματισμοί αιμοφόρων αγγείων ΜΚΑ (T06.3) 
T14.6 Τραυματισμός μυών και τενόντων μη καθορισμένης περιοχής του σώματος  
  Απόσπαση } 
  Διατομή }  
  Τραυματισμός }  μυός(ών) ΜΚΑ και τένοντα(ων) ΜΚΑ 
  Διάσχιση }  
  Τραυματική ρήξη }  
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί τραυματισμοί τενόντων και μυών ΜΚΑ (T06.4) 
T14.7 Συνθλιπτικός τραυματισμός και τραυματικός ακρωτηριασμός μη καθορισμένης περιοχής 

του σώματος 
  Συνθλιπτικός τραυματισμός ΜΚΑ 
  Τραυματικός ακρωτηριασμός ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί: 
   • συνθλιπτικοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T04.9) 
   • τραυματικοί ακρωτηριασμοί ΜΚΑ(T05.9) 
T14.8 Άλλοι τραυματισμοί μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
T14.9 Τραυματισμός, μη καθορισμένος 
  Εξαιρούνται: πολλαπλοί τραυματισμοί ΜΚΑ (T07) 
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Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού στόμιου  
(T15-T19) 
 
Εξαιρούνται:  ξένο σώμα: 
  • που τυχαία αφέθηκε σε χειρουργικό τραύμα (T81.5) 
  • σε διατριταίνον τραύμα - βλέπε ανοικτό τραύμα κατά περιοχή σώματος 
  • υπολειμματικό, σε μαλακο ιστό (M79.5) 
  θραύσμα (σκλήθρα), χωρίς μεγάλο ανοικτό τραύμα - βλέπε επιπολής τραυματισμό 

κατά περιοχή σώματος 
  
 
T15 Ξένο σώμα στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή  
  Εξαιρούνται: ξένο σώμα σε διαμπερές τραύμα των: 
   • οφθαλμικού κόγχου και βολβού του οφθαλμού (S05.4-S05.5) 
      • παραμένον (παλαιό) (H05.5, H44.6-H44.7) 
    παραμένον ξένο σώμα στο βλέφαρο (H02.8) 
T15.0 Ξένο σώμα στον κερατοειδή 
T15.1 Ξένο σώμα στον επιπεφυκιτικό σάκο 
T15.8 Ξένο σώμα σε άλλα και πολλαπλά τμήματα της έξω από τον βολβό του οφθαλμού 

περιοχής  
  Ξένο σώμα στο δακρυϊκό στόμιο 
T15.9 Ξένο σώμα στην έξω από τον βολβό του οφθαλμού περιοχή, τμήμα μη καθορισμένο  
  
T16 Ξένο σώμα στο ους 
  Ακουστικός πόρος 
  
T17 Ξένο σώμα στην αναπνευστική οδό 
  Περιλαμβάνονται:  ασφυξία που οφείλεται σε ξένο σώμα 
   πνιγμονή από: 
   • τροφή (από παλινδρόμηση) 
   • φλέγμα 
   εισρόφηση υγρού ή εμέτου ΜΚΑ 
T17.0 Ξένο σώμα σε ρινικό κόλπο 
T17.1 Ξένο σώμα στο ρώθωνα 
  Ρίνα ΜΚΑ 
T17.2 Ξένο σώμα στο φάρυγγα 
  Ρινοφάρυγγας 
  Λαιμός 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 
  Εξαιρούνται: 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 
Τ18.4 Ξένο σώμα στο κόλον 
T18.5 Ξένο σώμα στον πρωκτό και το ορθό 
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  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 
  Ξένο σώμα που έχει καταποθεί ΜΚΑ 
  
T19 Ξένο σώμα στην ουρογεννητική οδό 
  Εξαιρούνται: αντισυλληπτικά μέσα (ενδομήτρια) (κολπικά): 
   • μηχανικές επιπλοκές από αυτά (T83.3) 
   • παρουσία αυτών (Z97.5) 
T19.0 Ξένο σώμα στην ουρήθρα 
T19.1 Ξένο σώμα στην ουροδόχο κύστη 
T19.2 Ξένο σώμα στο αιδοίο και τον κόλπο 
T19.3 Ξένο σώμα στη μήτρα [οποιοδήποτε τμήμα αυτής] 
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) 
 
Περιλαμβάνονται:  εγκαύματα (θερμικά) από: 
  • ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης 
  • ηλεκτρισμό 
  • φλόγα 
  • τριβή 
  • καυτό αέρα και καυτά αέρια 
  • καυτά αντικείμενα 
  • κεραυνό 
  • ακτινοβολία 
  χημικά εγκαύματα [διαβρώσεις] (εξωτερικά) (εσωτερικά) 
  ζεμάτισμα 
Εξαιρούνται:  ερύθημα [δερματίτιδα] από φλόγα (L59.0) 
  Σχετιζόμενες με ακτινοβολία βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

(L55-L59) 
  ηλιακό έγκαυμα (L55.- ) 
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Θερμικά και χημικά εγκαύματα της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, 
καθοριζόμενα με βάση την εντόπιση 
(T20-T25) 
 
Περιλαμβάνονται: θερμικά και χημικά εγκαύματα: 
  • πρώτου βαθμού [ερύθημα] 
  • δεύτερου βαθμού [φυσαλλίδες] [απώλεια επιδερμίδας] 
  • τρίτου βαθμού [εν τω βάθει νέκρωση υποκείμενου ιστού] [ολικού πάχους 

απώλεια δέρματος] 
 
 
T20 Θερμικό και χημικό έγκαυμα της κεφαλής και του τραχήλου 
  Περιλαμβάνονται: ους [οποιοδήποτε τμήμα] 
   οφθαλμός με άλλα τμήματα του προσώπου, της κεφαλής, του τραχήλου 
   χείλη 
   ρίνα (διάφραγμα) 
   τριχωτό κεφαλής [οποιοδήποτε τμήμα] 
   κροταφική χώρα 
  Εξαιρούνται:  θερμικό και χημικό έγκαυμα: 
   • που περιορίζεται στον οφθαλμό και τα εξαρτήματά του (T26.- ) 
   • του στόματος και του φάρυγγα (T28.- ) 
T20.0 Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.1 Έγκαυμα πρώτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.2 Έγκαυμα δεύτερου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.3 Έγκαυμα τρίτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.5 Χημικό  έγκαυμα πρώτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
T20.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της κεφαλής και του τραχήλου 
  
T21 Θερμικό και χημικό έγκαυμα του κορμού 
  Περιλαμβάνονται:  κοιλιακό τοίχωμα 
   πρωκτός 
   ράχη [οποιοδήποτε τμήμα] 
   μαστός 
   γλουτός 
   θωρακικό τοίχωμα 
   λαγόνια χώρα 
   βουβωνική χώρα 
   μεσωμοπλατιαία χώρα 
   χείλη του αιδοίου (μεγάλα ) (μικρά ) 
   πέος 
   περίνεο 
   όσχεο 
   όρχεις 
   αιδοίο 
  Εξαιρούνται:  θερμικό και χημικό έγκαυμα της: 
   • μασχάλης (T22.- ) 
   • ωμοπλατιαίας χώρας (T22.- ) 
T21.0 Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού 
T21.1 Έγκαυμα πρώτου βαθμού του κορμού 
T21.2 Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του κορμού 
T21.3 Έγκαυμα τρίτου βαθμού του κορμού 
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T21.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του κορμού 
T21.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του κορμού 
T21.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του κορμού 
T21.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του κορμού 
  
T22 Θερμικό και χημικό έγκαυμα του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χείρας 
  Περιλαμβάνονται: άνω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα, εκτός του καρπού και της άκρας χείρας] 
   μασχάλη 
   ωμοπλατιαία χώρα 
  Εξαιρούνται:  θερμικό και χημικό έγκαυμα: 
   • της μεσοπλατιαίας χώρας (T21.- ) 
   • του καρπού και της άκρας χείρας μόνο (T23.- ) 
T22.0 Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και 

της άκρας χείρας 
T22.1 Έγκαυμα πρώτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας 

χείρας 
T22.2 Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χείρας 
T22.3 Έγκαυμα τρίτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της άκρας 

χείρας 
T22.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του 

καρπού και της άκρας χείρας 
T22.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χείρας 
T22.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και 

της άκρας χείρας 
T22.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ώμου και του άνω άκρου, εκτός του καρπού και της 

άκρας χείρας 
  
T23 Θερμικό και χημικό έγκαυμα του καρπού και της άκρας χείρας 
  Περιλαμβάνονται: δάκτυλο (νύχι) 
   παλάμη 
   αντίχειρας (νύχι) 
T23.0 Έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.1 Έγκαυμα πρώτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.2 Έγκαυμα δεύτερου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.3 Έγκαυμα τρίτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
T23.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του καρπού και της άκρας χείρας 
  
T24 Θερμικά και χημικά εγκαύματα του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός των εγκαυμάτων 

της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
  Περιλαμβάνονται: κάτω άκρο [οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός της ποδοκνημικής και του 

άκρου πόδα]  
  Εξαιρούνται:  θερμικό και χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα μόνο 

(T25.-) 
T24.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 

ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T24.1 Θερμικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 

ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T24.2 Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 

ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
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T24.3 Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής 
και του άκρου πόδα 

T24.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 
ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 

T24.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 
ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 

T24.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της 
ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 

T24.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού του ισχίου και του κάτω άκρου, εκτός της ποδοκνημικής 
και του άκρου πόδα 

  
T25 Θερμικό και χημικό έγκαυμα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
  Περιλαμβάνονται: δάκτυλο(α) του άκρου πόδα 
T25.0 Θερμικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.1 Θερμικό έγκαυμα πρώτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.2 Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.3 Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.6 Χημικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T25.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
 
  
 
 
Θερμικά και χημικά εγκαύματα περιορισμένα στον οφθαλμό και τα εσωτερικά 
όργανα  
(T26-T28) 
  
 
T26 Θερμικό και 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 και χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού 
T27.0 Θερμικό έγκαυμα του λάρυγγα και της τραχείας 
T27.1 Θερμικό έγκαυμα που περιλαμβάνει το λάρυγγα και την τραχεία με τον πνεύμονα 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο του τραυματισμού 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 που περιλαμβάνει το λάρυγγα και την τραχεία με τον πνεύμονα 
T27.6 Χημικό έγκαυμα άλλων τμημάτων της αναπνευστικής οδού 
T27.7 Χημικό έγκαυμα της αναπνευστικής οδού,  τμήμα μη καθορισμένο 
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T28 Θερμικό και 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 σε πολλαπλές και μη καθορισμένες περιοχές 
του σώματος  
(T29-T32) 
  
 
T29 Θερμικά και χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος 
  Περιλαμβάνονται: θερμικά και 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 πρώτο βαθμό 
T29.2 Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το δεύτερο βαθμό 
T29.3 Θερμικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον 

ένα έγκαυμα είναι τρίτου βαθμού 
T29.4 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού 
  Χημικά εγκαύματα MKA 
T29.5 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν τον πρώτο βαθμό 
T29.6 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, χωρίς να αναφέρεται ότι 

υπερβαίνουν το δεύτερο βαθμό 
T29.7 Χημικά εγκαύματα πολλαπλών περιοχών του σώματος, όπου αναφέρεται ότι τουλάχιστον 

ένα χημικό έγκαυμα είναι τρίτου βαθμού 
  
T30 Θερμικό και χημικό έγκαυμα, περιοχή του σώματος μη καθορισμένη  
  Εξαιρούνται: 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 πρώτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Έγκαυμα πρώτου βαθμού ΜΚΑ 
T30.2 Θερμικό έγκαυμα δεύτερου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Έγκαυμα δεύτερου βαθμού ΜΚΑ 
T30.3 Θερμικό έγκαυμα τρίτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Έγκαυμα τρίτου βαθμού ΜΚΑ 
T30.4 Χημικό έγκαυμα μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, μη καθορισμένου βαθμού 
  Χημικό έγκαυμα ΜΚΑ 
T30.5 Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Χημικό έγκαυμα πρώτου βαθμού ΜΚΑ 
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T30.6 Χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Χημικό έγκαυμα δευτέρου βαθμού ΜΚΑ 
T30.7 Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού, μη καθορισμένης περιοχής του σώματος 
  Χημικό έγκαυμα τρίτου βαθμού ΜΚΑ 
  
T31 Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του 

σώματος που καταλαμβάνουν 
  Σημείωση: Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός μόνο 

όταν η εντόπιση του εγκαύματος είναι μη καθορισμένη. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός, αν είναι επιθυμητό, με τις κατηγορίες 
T20-T29 όταν η εντόπιση είναι καθορισμένη. 

T31.0 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος 
T31.1 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10 - 19% της επιφάνειας σώματος 
T31.2 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20 - 29% της επιφάνειας σώματος 
T31.3 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30 - 39% της επιφάνειας σώματος 
T31.4 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40 - 49% της επιφάνειας σώματος  
T31.5 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50 - 59% της επιφάνειας σώματος 
T31.6 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60 - 69% της επιφάνειας σώματος 
T31.7 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70 - 79% της επιφάνειας σώματος 
T31.8 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80 - 89% της επιφάνειας σώματος 
T31.9 Θερμικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος 
 
T32 Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του 

σώματος που καταλαμβάνουν 
  Σημείωση: Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός μόνο 

όταν η εντόπιση του χημικού εγκαύματος είναι μη καθορισμένη. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως πρόσθετος κωδικός, αν είναι επιθυμητό, με τις κατηγορίες 
T20-T29 όταν η εντόπιση είναι καθορισμένη. 

T32.0 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας σώματος 
T32.1 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 10 - 19% της επιφάνειας σώματος 
T32.2 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 20 - 29% της επιφάνειας σώματος 
T32.3 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 30 - 39% της επιφάνειας σώματος 
T32.4 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 40 - 49% της επιφάνειας σώματος 
T32.5 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 50 - 59% της επιφάνειας σώματος 
T32.6 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 60 - 69% της επιφάνειας σώματος 
T32.7 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 70 - 79% της επιφάνειας σώματος 
T32.8 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν 80 - 89% της επιφάνειας σώματος 
T32.9 Χημικά εγκαύματα που καταλαμβάνουν το 90% ή περισσότερο της επιφάνειας σώματος 
  
 
 
Κρυοπάγημα  
(T33-T35) 
 
Εξαιρούνται: υποθερμία και άλλες συνέπειες της χαμηλής θερμοκρασίας (T68-T69) 
  
T33 Επιπολής κρυοπάγημα 
  Περιλαμβάνονται: κρυοπάγημα με μερική απώλεια των στιβάδων του δέρματος 
  Εξαιρούνται: 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 
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T33.3 Επιπολής κρυοπάγημα του κοιλιακού τοιχώματος, του κατώτερου τμήματος της ράχης 
και της πυέλου 

T33.4 Επιπολής κρυοπάγημα του άνω άκρου 
  Εξαιρούνται: μεμονωμένο επιπολής κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας (T33.5) 
T33.5 Επιπολής κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας 
T33.6 Επιπολής κρυοπάγημα του ισχίου και του μηρού 
T33.7 Επιπολής κρυοπάγημα του γόνατος και της κνήμης 
  Εξαιρούνται: μεμονωμένο επιπολής κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 

(T33.8) 
T33.8 Επιπολής κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα 
T33.9 Επιπολής κρυοπάγημα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 
  Επιπολής κρυοπάγημα (του): 
  • ΜΚΑ  
  • κάτω άκρου ΜΚΑ 
  • κορμού ΜΚΑ 
  
T34 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού 
  Εξαιρούνται: 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 
  Εξαιρούνται: μεμονωμένο κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας με νέκρωση ιστού 

(T34.5) 
T34.5 Κρυοπάγημα του καρπού και της άκρας χείρας 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 
  Εξαιρούνται: μεμονωμένο κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα με νέκρωση 

ιστού (T34.8) 
T34.8 Κρυοπάγημα της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα με νέκρωση ιστού 
T34.9 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων  
  Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού (του): 
  • ΜΚΑ  
  • κάτω άκρου ΜΚΑ 
  • κορμού ΜΚΑ 
  
T35 Κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος και μη καθορισμένο 

κρυοπάγημα 
T35.0 Επιπολής κρυοπάγημα που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος  
  Πολλαπλό επιπολής κρυοπάγημα ΜΚΑ 
T35.1 Κρυοπάγημα με νέκρωση ιστού που αφορά πολλαπλές περιοχές του σώματος  
  Πολλαπλό κρυοπάγημα 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 
  Πολλαπλό κρυοπάγημα ΜΚΑ 
T35.7 Μη καθορισμένο κρυοπάγημα μη καθορισμένης εντόπισης  
  Κρυοπάγημα ΜΚΑ 
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Δηλητηρίαση από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες  
(T36-T50) 
 
Περιλαμβάνονται: υπερβολική δόση αυτών των ουσιών  
  χορήγηση ή λήψη λάθος ουσίας από σφάλμα 
Εξαιρούνται:   κατάχρηση μη εθιστικών ουσιών (F55) 
  ανεπιθύμητες ενέργειες ["υπερευαισθησία", "αντίδραση", κλπ] της σωστής 

ουσίας  που χορηγείται κατάλληλα· αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να 
ταξινομούνται σύμφωνα με τη φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως: 

  • γαστρίτιδα από ασπιρίνη (K29.- ) 
  • διαταραχές αίματος (D50-D76) 
  • δερματίτιδα:  
     • εξ' επαφής (L23-L25) 
     • οφειλόμενη σε λήψη ουσιών από το στόμα (L27.- ) 
  • νεφροπάθεια (N14.0-N14.2) 
  • μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου (T88.7) 
  τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10 – F19)  
  φαρμακευτική αντίδραση και δηλητηρίαση που προσβάλλει το έμβρυο και το 

νεογνό (P00-P96) 
  παθολογική δηλητηρίαση από ψυχοδραστικές ουσίες (F10-F19) 
  
 
T36 Δηλητηρίαση από αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης 
  Εξαιρούνται: αντιβιοτικά :  
   • αντινεοπλασματικά (T45.1) 
   • τοπικής εφαρμογής ΜΤΑ (T49.0) 
   • τοπικής χρήσης για : 
      • το ους [αυτί], τη ρίνα [μύτη] και το φάρυγγα (T49.6) 
      • τον οφθαλμό (T49.5) 
T36.0 Πενικιλίνες 
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, συστηματικής χρήσης 
T36.8 Άλλα αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης 
T36.9 Αντιβιοτικό συστηματικής χορήγησης, μη καθορισμένο 
  
T37 Δηλητηρίαση από άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά συστηματικής χορήγησης 
  Εξαιρούνται:  αντιμικροβιακά: 
   • τοπικής εφαρμογής ΜΤΑ (T49.0) 
   • τοπικής χρήσης (για) : 
      • το ους [αυτί], τη ρίνα [μύτη] και το φάρυγγα (T49.6) 
      • τον οφθαλμό (T49.5) 
T37.0 Σουλφοναμίδες 
T37.1 Αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα 
  Εξαιρούνται: ριφαμυκίνες (T36.6) 
   στρεπτομυκίνη (T36.5) 
T37.2 Ανθελονοσιακά και φάρμακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίματος 
  Εξαιρούνται:  παράγωγα της υδροξυκινολίνης (T37.8) 
T37.3 Άλλα αντιπρωτοζωϊκά φάρμακα 
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T37.4 Ανθελμινθικά φάρμακα 
T37.5 Αντιϊκά φάρμακα 
  Εξαιρούνται: αμανταδίνη (T42.8) 
   κυτταραβίνη (T45.1) 
T37.8 Άλλα καθορισμένα αντιλοιμώδη και αντιπαρασιτικά συστηματικής χορήγησης 
  Παράγωγα της υδροξυκινολίνης 
  Εξαιρούνται: ανθελονοσιακά φάρμακα (T37.2) 
T37.9 Αντιλοιμώδες και αντιπαρασιτικό  συστηματικής χορήγησης, μη καθορισμένο  
 
T38 Δηλητηρίαση από ορμόνες και τα συνθετικά υποκατάστατά τους και ανταγωνιστές τους, 

που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (T50.0) 
   ωκυτοκικές ορμόνες (T48.0) 
   παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγα (T50.9) 
T38.0 Γλυκοκορτικοειδή και συνθετικά ανάλογα 
  Εξαιρούνται: 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 [ταμοξιφένη] 
T38.7 Ανδρογόνα και αναβολικά ανάλογα 
T38.8 Άλλες και μη καθορισμένες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα 
  Ορμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [αδενοϋπόφυσης] 
T38.9 Άλλοι και μη καθορισμένοι ορμονικοί ανταγωνιστές  
  
T39 Δηλητηρίαση 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 
  Εξαιρούνται: γλυκοκορτικοειδή (T38.0) 
   σαλικυλικά (T39.0) 
T39.8 Άλλα μη οπιοειδή αναλγητικά και αντιπυρετικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T39.9 Μη οπιοειδές αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιρευματικό, μη καθορισμένο  
  
T40 Δηλητηρίαση από ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα]  
  Εξαιρούνται: 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 Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] 
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T40.9 Άλλα και μη καθορισμένα ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] 
  Μεσκαλίνη 
  Ψιλοκίνη 
  Ψιλοκυβίνη 
  
T41 Δηλητηρίαση από αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 
  Εξαιρούνται: βενζοδιαζεπίνες (T42.4) 
   κοκαΐνη (T40.5) 
   οπιοειδή (T40.0-T40.2) 
T41.0 Εισπνεόμενα αναισθητικά 
  Εξαιρείται: 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 
  Διοξείδιο του άνθρακα 
  Οξυγόνο  
  
T42 Δηλητηρίαση από αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά και αντιπαρκινσονικά 

φάρμακα 
  Εξαιρούνται: τοξίκωση με τη μορφή μέθης (F10–F19) 
T42.0 Παράγωγα της υδαντοΐνης 
T42.1 Ιμινοστιβένες 
  Καρβαμαζεπίνη 
T42.2 Σουκκινιμίδες και οξαζολιδινεδιόνες 
T42.3 Βαρβιτουρικά 
  Εξαιρούνται: θειοβαρβιτουρικά (T41.1) 
T42.4 Βενζοδιαζεπίνες 
T42.5 Μικτά αντιεπιληπτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T42.6 Άλλα αντιεπιληπτικά και ηρεμιστικά-υπνωτικά φάρμακα 
  Μεθακουαλόνη 
  Βαλπροϊκό οξύ 
  Εξαιρούνται: καρβαμαζεπίνη (T42.1) 
T42.7 Αντιεπιληπτικά και καταπραϋντικά-υπνωτικά φάρμακα, μη καθορισμένα 
  Υπνωτικό: 
  • φάρμακο  } ΜΚΑ 
  • δισκίο  } 
T42.8 Αντιπαρκινσονικά και άλλα κατασταλτικά του κεντρικού μυϊκού τόνου  
  Αμανταδίνη 
  
T43 Δηλητηρίαση από ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: 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 αντικαταθληπτικά 
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 
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T43.5 Άλλα και μη καθορισμένα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά  
  Εξαιρούνται:  ραουβόλφια (T46.5) 
T43.6 Ψυχοδιεγερτικά με πιθανότητα κατάχρησης  
  Εξαιρούνται:  κοκαΐνη (T40.5) 
T43.8 Άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T43.9 Ψυχοτρόπο φάρμακο, μη καθορισμένο  
  
T44 Δηλητηρίαση από φάρμακα τα οποία δρουν κυρίως 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 Οι κυρίως αγωνιστές των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Μεταραμινόλη 
T44.5 Οι κυρίως αγωνιστές των βήτα-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αγωνιστές των βήτα-αδρενοϋποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία 

του άσθματος (T48.6) 
T44.6 Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: αλκαλοειδή της ερισυβώδους όλυρας (T48.0) 
T44.7 Ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
T44.8 Κεντρικής δράσης και αδρενεργικοί –νευρωνικοί-αποκλειστές, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Εξαιρούνται: κλονιδίνη (T46.5) 
   γουανεθιδίνη (T46.5) 
T44.9 Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 
  Φάρμακα που διεγείρουν αμφότερους τους α- και β- αδρενεργικούς υποδοχείς 
  
T45 Δηλητηρίαση από κυρίως συστηματικούς και αιματολογικούς παράγοντες, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
T45.0 Αντιαλλεργικά και αντιεμετικά φάρμακα 
  Εξαιρούνται: νευροληπτικά της ομάδας της φαινοθειαζίνης (T43.3) 
T45.1 Αντινεοπλασματικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
  Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά  
  Κυταραβίνη 
  Εξαιρούνται:  ταμοξιφένη (T38.6) 
T45.2 Βιταμίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται:  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 Φάρμακα που επηρεάζουν την ινωδολύση 
T45.7 Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταμίνη Κ και άλλοι παράγοντες της πήξης 
T45.8   Άλλοι κυρίως συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες  
  Σκευάσματα ήπατος και άλλοι αντιαναιμικοί παράγοντες  
  Αίμα και προϊόντα του αίματος 
  Υποκατάστατο πλάσματος 
  Εξαιρούνται:  ανοσοσφαιρίνη (T50.9) 
   σίδηρος (T45.4) 
T45.9 Κυρίως συστηματικός και αιματολογικός παράγοντας, μη καθορισμένος 
  
 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 677

T46 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 
  Εξαιρούνται:  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   
  Εξαιρούνται:   ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) 
T46.3 Στεφανιαία αγγειοδιασταλτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Διπυριδαμόλη 
  Εξαιρούνται: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχεών (T44.7) 
   αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1) 
T46.4 Αναστολείς του μετατρεπτικόυ ενζύμου της αγγειοτασίνης 
T46.5 Άλλα αντιυπερταστικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Κλονιδίνη 
  Γουανεθιδίνη 
  Ραουβόλφια  
  Εξαιρούνται: ανταγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (T44.7) 
   αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου (T46.1) 
   διουρητικά (T50.0-T50.2) 
T46.6 Αντιυπερλιπιδαιμικά και αντιαθηροσκληρωτικά φάρμακα 
T46.7 Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 
  Παράγωγα του νικοτινικού οξέος 
  Εξαιρούνται:  παπαβερίνη (T44.3) 
T46.8 Φάρμακα κατά των κιρσών, συμπεριλαμβανομένων των σκληρωτικών παραγόντων 
T46.9 Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 
  
T47 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρουν  κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα 
T47.0 Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων της ισταμίνης 
T47.1 Άλλα αντιόξινα και κατασταλτικά της γαστρικής έκκρισης 
T47.2 Διεγερτικά υπακτικά  
T47.3 Αλατούχα και ωσμωτικά υπακτικά  
T47.4 Άλλα υπακτικά 
  Φάρμακα εντερικής ατονίας  
T47.5 Φάρμακα που διευκολύνουν την πέψη 
T47.6 Αντιδιαρροϊκά φάρμακα 
  Εξαιρούνται: αντιβιοτικά συστηματικής χορήγησης και άλλα αντιμικροβιακά (T36-T37) 
T47.7 Εμετικοί παράγοντες 
T47.8 Άλλοι παράγοντες που δρουν  κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα 
T47.9 Παράγοντας που δρα  κυρίως στο γαστερεντερικό σύστημα, μη καθορισμένος 
  
T48 Δηλητηρίαση από παράγοντες που δρούν κυρίως στους λείους και τους σκελετικούς μύες 

και στο αναπνευστικό σύστημα 
T48.0 Ωκυτοκικά φάρμακα 
  Εξαιρούνται: 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 δρούν κυρίως στους μύες 
T48.3 Αντιβηχικά 
T48.4 Αποχρεμπτικά 
T48.5 Φάρμακα κατά του κοινού κρυολογήματος 
T48.6 Αντιασθματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Αγωνιστές των βήτα – αδρενεργικών υποδοχέων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του 

άσθματος   
  Σαλβουταμόλη 
  Εξαιρούνται:  αγωνιστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων που δε χρησιμοποιούνται  
   στη θεραπεία του άσθματος (T44.5) 
   ορμόνες του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης [αδενοϋπόφυσης] (T38.8) 
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T48.7 Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρούν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα 
  
T49 Δηλητηρίαση από τοπικούς παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους 

βλεννογόνους και από οφθαλμολογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα 
  Περιλαμβάνονται: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης 
T49.0 Τοπικά αντιμυκητιασικά, αντιλοιμώδη και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
T49.1 Αντικνησμώδη 
T49.2 Τοπικά στυπτικά και τοπικά απορρυπαντικά  
T49.3 Μαλακτικά, αντιερεθιστικά και προστατευτικά  
T49.4 Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρμακα και σκευάσματα για τη θεραπεία των 

μαλλιών 
T49.5 Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα  
  Οφθαλμικά αντιλοιμώδη 
T49.6 Ωτορινολαρυγγολικά φάρμακα και σκευάσματα 
  Αντιλοιμώδη φάρμακα για το ους, τη ρίνα και το φάρυγγα 
T49.7 Οδοντιατρικά φάρμακα, τοπικής εφαρμογής 
T49.8 Άλλοι παράγοντες τοπικής χρήσης 
  Σπερματοκτόνα 
T49.9 Τοπικός παράγοντας, μη καθορισμένος  
  
T50 Δηλητηρίαση από διουρητικά και από άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, 

φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
T50.0 Αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους 
T50.1 Διουρητικά της αγκύλης [υψηλής οροφής] 
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 
T50.5 Κατασταλτικά της όρεξης 
T50.6 Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Aποτρεπτικά του οινοπνεύματος  
T50.7 Αναληπτικά φάρμακα και ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων  
T50.8 Διαγνωστικοί παράγοντες 
T50.9 Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
  Οξινοποιητικοί παράγοντες 
  Αλκαλοποιητικοί παράγοντες 
  Ανοσοσφαιρίνη  
  Ανοσολογικοί παράγοντες 
  Λιποτρόπα φάρμακα 
  Παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγά τους 
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Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής προέλευσης 
(T51-T65) 
 
Εξαιρούνται:  χημικά εγκαύματα (T20-T32) 
  εντοπισμένες τοξικές επιδράσεις που ταξινομούνται αλλού (A00-R99) 
  αναπνευστικές καταστάσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (J60-J70) 
  
T51 Τοξική επίδραση αλκοόλης 
T51.0 Αιθανόλη 
  Αιθυλική αλκοόλη 
  Εξαιρούνται: οξεία αλκοολική τοξίκωση ή αποτελέσματα μετά την αποδρομή της μέθης 

(καρηβαρία) (F10.0) 
   μέθη (F10.0) 
   παθολογική αλκοολική τοξίκωση (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 
  Εξαιρούνται:  αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων 

(T53.- ) 
T52.0 Παράγωγα του πετρελαίου 
  Βενζίνη 
  Κηροζίνη [παραφινέλαιο] 
  Παραφίνη στερεά 
  Πετρελαϊκός(ή)(ά):  
  • αιθέρας 
  • νάφθα  
  • αποστάγματα  
T52.1 Βενζόλιο 
  Εξαιρούνται:  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 
T53.0 Τετραχλωράνθρακας 
  Τετραχλωρομεθάνιο 
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T53.1 Χλωροφόρμιο 
  Τριχλωρομεθάνιο 
T53.2 Τριχλωροαιθυλένιο 
  Τριχλωροαιθένιο 
T53.3 Τετραχλωροαιθυλένιο 
  Περχλωροαιθυλένιο  
  Τετραχλωροροαιθένιο 
T53.4 Διχλωρομεθάνιο 
  Χλωρίδιο του μεθυλενίου 
T53.5 Χλωροφοράνθρακες 
T53.6 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αλειφατικών υδρογονανθράκων 
T53.7 Άλλα αλογονοπαράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων 
T53.9 Άλογονοπαράγωγο 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 Διαβρωτικά οξέα και παρόμοιες ουσίες 
  Οξύ: 
 • υδροχλωρικό 
 • θειϊκό  
T54.3 Διαβρωτικά αλκάλια και παρόμοιες ουσίες  
  Υδροξείδιο καλίου 
  Υδροξείδιο νατρίου 
T54.9 Διαβρωτική ουσία, μη καθορισμένη  
  
T55 Τοξικές επιδράσεις σαπώνων και απορρυπαντικών ουσιών 
  
T56 Τοξικές επιδράσεις μετάλλων 
  Περιλαμβάνονται: αναθυμιάσεις και ατμοί μετάλλων 
   μέταλλα οποιασδήποτε προέλευσης, εκτός των φαρμακευτικών ουσιών 
  Εξαιρούνται: αρσενικό και οι ενώσεις του (T57.0) 
   μαγγάνιο και οι ενώσεις του (T57.2) 
   θάλλιο (T60.4) 
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 
T56.9 Μέταλλο, μη καθορισμένο 
  
T57 Τοξική επίδραση από άλλες ανόργανες ουσίες 
T57.0 Αρσενικό και οι ενώσεις του 
T57.1 Φώσφορος και οι ενώσεις του 
  Εξαιρούνται: 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 
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T58 Τοξικές επιδράσεις μονοξειδίου του άνθρακα 
  Από όλες τις πηγές 
  
T59 Τοξικές επιδράσεις άλλων αερίων, αναθυμιάσεων και ατμών 
  Περιλαμβάνονται: προωθητικά αέρια 
  Εξαιρούνται: χλωροφθοράνθρακες (T53.5) 
T59.0 Οξείδια του αζώτου 
T59.1 Διοξείδιο του θείου 
T59.2 Φορμαλδεΰδη 
T59.3 Δακρυγόνα αέρια 
T59.4 Αέρια χλωρίνη 
T59.5 Αέριο φθόριο και υδροφθόριο 
T59.6 Υδρόθειο 
T59.7 Διοξείδιο του άνθρακα 
T59.8 Άλλα καθορισμένα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί 
T59.9 Αέρια, αναθυμιάσεις και ατμοί, μη καθορισμένα 
  
T60 Τοξικές επιδράσεις παρασιτικτόνων 
  Εξαιρούνται: συντηρητικά του ξύλου 
T60.0 Οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα 
T60.1 Αλογονωμένα εντομοκτόνα 
  Εξαιρούνται: χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (T53.- ) 
T60.2 Άλλα εντομοκτόνα 
T60.3 Ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα 
T60.4 Μυοκτόνα 
  Θάλλιο 
  Εξαιρούνται: στρυχνίνη και τα άλατά της (T65.1) 
T60.8 Άλλα παρασιτοκτόνα  
T60.9 Παρασιτοκτόνο, μη καθορισμένο 
  
T61 Τοξική επίδραση βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με τα βρώσιμα θαλασσινά 
  Εξαιρούνται: 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) 
   • κυανίδια (T65.0) 
   • υδροκυάνιο (T57.3) 
   • υδράργυρος (T56.1) 
T61.0 Ιχθυογενής τροφική δηλητηρίαση από σιγκουατοξίνη 
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 
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T62 Τοξική επίδραση άλλων βλαπτικών ουσιών που τρώγονται με το φαγητό 
  Εξαιρούνται: 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) 
   • κυανίδια (T65.0) 
   • υδροκυάνιο (T57.3) 
   • υδράργυρος (T56.1) 
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 τρώγεται με το φαγητό, μη καθορισμένη 
  
T63 Τοξική επίδραση από επαφή με δηλητηριώδη ζώα 
T63.0 Δηλητήριο φιδιού 
  Δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι 
T63.1 Δηλητήριο άλλων ερπετών 
  Δηλητήριο σαύρας 
T63.2 Δηλητήριο σκορπιού 
T63.3 Δηλητήριο αράχνης 
T63.4 Δηλητήριο άλλων αρθρόποδων 
  Δήγμα ή νυγμός εντόμου, δηλητηριώδους 
T63.5 Τοξική επίδραση από επαφή με ψάρια 
  Εξαιρούνται: τροφική δηλητηρίαση από ψάρια (T61.0-T61.2) 
T63.6 Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα θαλάσσια ζώα 
  Μέδουσα 
  Θαλάσσια ανεμώνη 
  Οστρακοειδή 
  Αστερίας 
  Εξαιρούνται: τροφική δηλητηρίαση από οστρακοειδή (T61.2) 
   δηλητήριο από θαλάσσιο φίδι (T63.0) 
T63.8 Τοξική επίδραση από επαφή με άλλα δηλητηριώδη ζώα 
  Δηλητήρια αμφίβιων 
T63.9 Τοξική επίδραση από επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο 
  
T64 Τοξική επίδραση από αιφλατοξίνη και άλλες μυκοτοξίνες που έχουν μολύνει τις τροφές 
  
T65 Τοξική επίδραση από άλλες και μη καθορισμένες ουσίες  
T65.0 Κυανιούχες ενώσεις 
  Εξαιρούνται: 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 Διθειούχος άνθρακας 
T65.5 Νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρικά οξέα και εστέρες 
  1,2,3-Τρινιτρική προπανετριόλη 
T65.6 Βαφές και χρωστικές, που δεν ταξινομούνται αλλού 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 683

T65.8 Τοξική επίδραση από άλλες καθορισμένες ουσιών 
T65.9 Τοξική επίδραση από μη καθορισμένη ουσία 

Δηλητηρίαση ΜΚΑ 
   
 
Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις από εξωτερικές αιτίες  
(T66-T78) 
  
T66 Μη καθορισμένες επιδράσεις ακτινοβολίας  
  Νόσος από ακτινοβολία 
  Εξαιρούνται: καθορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες της ακτινοβολίας, όπως: 
   • εγκαύματα (T20-T31) 
   • λευχαιμία (C91-C95) 
   • από ακτινοβολία: 
      • γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.0) 
      • πνευμονίτιδα (J70.0) 
      • σχετικές βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού (L55-L59) 
   • ηλιακά εγκαύματα (L55.-) 
  
T67 Επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός 
  Εξαιρούνται: εγκαύματα (T20-T31) 
   ερύθημα [δερματίτιδα] από φλόγα (L59.0) 
   κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3) 
   σχετικές με την ακτινοβολία βλάβες του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

(L55-L59) 
   ηλιακό έγκαυμα (L55.- ) 
   διαταραχές της εφίδρωσης που οφείλονται στη θερμότητα (L74-L75) 
T67.0 Θερμοπληξία και ηλίαση 
 Θερμική: 
 • αποπληξία  
 • πυρεξία  
  Σειρίαση  
  Θερμοπληξία 
T67.1 Θερμική συγκοπή  
  Θερμική καταπληξία 
T67.2 Θερμική κράμπα  
T67.3 Θερμική εξάντληση, ανυδρωτική 
  Θερμική ατονία, που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων ύδατος 
  Εξαιρούνται: θερμική εξάντληση που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος (T67.4) 
T67.4 Θερμική εξάντληση που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος 
  Θερμική ατονία, που οφείλεται σε μείωση αποθεμάτων άλατος (και ύδατος) 
T67.5 Θερμική εξάντληση, μη καθορισμένη  
  Θερμική ατονία ΜΚΑ 
T67.6 Θερμική κόπωση, παροδική 
T67.7 Θερμικό οίδημα 
T67.8 Άλλες επιδράσεις της θερμότητας και του φωτός 
T67.9 Επίδραση της θερμότητας και του φωτός, μη καθορισμένη 
  
T68 Υποθερμία 
  Τυχαία υποθερμία 
  Εξαιρούνται: κρυοπάγημα (T33-T35) 
   υποθερμία (του): 
   • μετά από αναισθησία (T88.5) 
   • νεογνού (P80.- ) 
   • που δε σχετίζεται με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (R68.0) 
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T69 Άλλες επιδράσεις χαμηλής θερμοκρασίας 
  Εξαιρούνται: κρυοπάγημα (T33-T35) 
T69.0 Διαβροχή της άκρας χείρας και του άκρου πόδα  
  Πόδι των χαρακωμάτων 
T69.1 Χιονίστρες (χείμετλα) 
T69.8 Άλλες καθορισμένες επιδράσεις της χαμηλής θερμοκρασίας 
T69.9 Επίδραση της χαμηλής θερμοκρασίας, μη καθορισμένη 
  
T70 Επιδράσεις της πίεσης του αέρα και του νερού 
T70.0 Ωτική βλάβη που οφείλεται σε αύξηση της πίεσης 
  Μέση αερωτίτιδα 
  Επιδράσεις στα ώτα των μεταβολών της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης ή της 

υδροστατικής πίεσης  
T70.1 Βλάβη κόλπου [παραρρίνιου] που οφείλεται σε μεταβολή της πίεσης 
  Αεροκολπίτιδα 
  Επιδράσεις στους κόλπους των μεταβολών της περιβαλλοντικής ατμοσφαιρικής πίεσης 
T70.2 Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις του μεγάλου υψόμετρου 
  Νόσος των αλπινιστών 
  Ανοξία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο 
  Νόσος που οφείλεται σε μεταβολή της πίεσης ΜΚΑ 
  Ασθένεια από υποπίεση 
  Νόσος των βουνών 
  Εξαιρούνται: πολυκυτταραιμία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο (D75.1) 
T70.3 Νόσος του Caisson [νόσος της αποσυμπίεσης ] 
  Νόσος συμπιεσμένου αέρα  
  Παράλυση των δυτών 
T70.4 Επιδράσεις των υγρών με υψηλή πίεση 
  Τραυματική έγχυση από εκτόξευση υψηλής πίεσης (βιομηχανική) 
T70.8 Άλλες επιδράσεις από υψηλή πίεση αέρα και νερού 
  Σύνδρομο τραυματισμού από έκρηξη 
T70.9 Επίδραση από υψηλή πίεση αέρα και νερού, μη καθορισμένη  
  
T71 Ασφυξία 
  Πνιγμός (από στραγγαλισμό) 
  Συστηματική έλλειψη οξυγόνου που οφείλεται σε: 
  • χαμηλή περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο 
  • μηχανική παρεμπόδιση της αναπνοής 
  Εξαιρούνται: ανοξία που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο (T70.2) 
   ασφυξία από: 
   • μονοξείδιο του άνθρακα (T58) 
   • εισρόφηση τροφής ή ξένου σώματος (T17.- ) 
   • άλλα αέρια, αναθυμιάσεις και ατμούς (T59.- ) 
   αναπνευστική(ό): 
  • δυσχέρεια 
     • ενηλίκων (σύνδρομο) (J80) 
     • νεογνού (P22.- ) 
  
T73 Επιδράσεις από άλλες μορφές στέρησης 
T73.0 Επιδράσεις της πείνας 
  Στέρηση τροφής 
  Λιμός 
T73.1 Επιδράσεις της δίψας 
  Στέρηση ύδατος 
T73.2 Εξάντληση που οφείλεται σε έκθεση 
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T73.3 Εξάντληση που οφείλεται σε υπερβολική προσπάθεια 
  Υπερπροσπάθεια 
T73.8 Άλλες επιδράσεις στέρησης 
T73.9 Επίδραση της στέρησης, μη καθορισμένη 
  
T74 Σύνδρομα κακοποίησης 
  Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικούς κωδικούς, εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον 

τραυματισμό. 
T74.0 Παραμέληση ή εγκατάλειψη 
T74.1 Σωματική κακοποίηση 
  Σύνδρομο: 
  • κακοποιημένου παιδιού ΜΚΑ 
  • κακοποιημένου συζύγου ΜΚΑ 
T74.2 Σεξουαλική κακοποίηση 
T74.3 Ψυχολογική κακοποίηση 
T74.8 Άλλα σύνδρομα κακοποίησης 
  Μικτές μορφές 
T74.9 Σύνδρομο κακοποίησης, μη καθορισμένο 
  Επιδράσεις της: 
  • κακοποίησης ενηλίκου ΜΚΑ 
  • κακοποίησης παιδιού ΜΚΑ 
  
T75 Επιδράσεις άλλων εξωτερικών αιτιών 
  Εξαιρούνται: ανεπιθύμητες ενέργειες ΜΤΑ (T78.- ) 
   εγκαύματα (ηλεκτρικά) (T20-T31) 
T75.0 Επιδράσεις κεραυνού 
  Shock από κεραυνό 
  Κεραυνοπληξία ΜΚΑ 
T75.1 Πνιγμός και μη θανατηφόρος εμβύθιση 
  Διαβροχή 
  Κράμπα των κολυμβητών 
T75.2 Επίδραση των δονήσεων 
  Νόσος των χειριστών δονούμενης σφύρας (κομπρεσέρ) 
  Τραυματικό αγγειοσυσπαστικό σύνδρομο 
  Ίλιγγος από υποχητικά κύματα 
T75.3 Νόσος από μετακινήσεις 
  Ναυτία στο αεροπλάνο 
  Ναυτία στο πλοίο 
  Ναυτία των ταξιδιωτών 
T75.4 Επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος 
  Θάνατος από ηλεκτροπληξία 
  Shock από ηλεκτρικό ρεύμα  
T75.8 Άλλες καθορισμένες επίδρασεις εξωτερικών αιτιών 
  Επιδράσεις από:  
  • ανώμαλες δυνάμεις βαρύτητας [G] 
  • έλλειψη βαρύτητας 
  
T78 Ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Σημείωση:  Αυτή η κατηγορία πρέπει να χρησιμοποιείται ως ο κύριος κωδικός για τον 

προσδιορισμό των επιδράσεων, που δε μπορούν να ταξινομηθούν αλλού, οι 
οποίες προέρχονται από άγνωστες, απροσδιόριστες ή ασαφώς καθοριζόμενες 
αιτίες. Για λόγους πολλαπλής κωδικοποίησης η κατηγορία αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένας επιπρόσθετος κωδικός για τον προσδιορισμό των 
επιδράσεων από καταστάσεις οι οποίες ταξινομούνται αλλού. 
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  Εξαιρούνται: επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας ΜΤΑ (T80-T88) 
T78.0 Αναφυλακτικό shock, που οφειλεται σε ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή 
T78.1 Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε τροφή, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: βακτηριακές τροφιμογενείς δηλητηριάσεις (A05.- ) 
   δερματίτιδα που οφείλεται σε τροφή (L27.2) 
   • σε επαφή με το δέρμα (L23.6, L24.6, L25.4) 
T78.2 Αναφυλακτικό  shock, μη καθορισμένο  
  Αλλεργικό shock  }   
  Αναφυλακτική αντίδραση } ΜΚΑ 
  Αναφυλαξία  }   
  Εξαιρούνται: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε: 
   • παρενέργεια σωστής φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε καταλλήλως 

(T88.6) 
   • ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) 
   • χορήγηση ορού (T80.5) 
T78.3 Αγγειονευρωτικό οίδημα 
  Γιγαντιαία κνίδωση  
  Οίδημα του Quincke 
  Εξαιρούνται: κνίδωση (L50.- ) 
   • από χορήγηση ορού (T80.6) 
T78.4 Αλλεργία, μη καθορισμένη 
  Αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ 
  Υπερευαισθησία ΜΚΑ 
  Ιδιοσυγκρασία ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: αλλεργική αντίδραση ΜΚΑ σε σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε 

καταλλήλως (T88.7) 
   καθορισμένες μορφές αλλεργικής αντίδρασης όπως: 
   • αλλεργική γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα (K52.2) 
   • αλλεργική δερματίτιδα (L23-L25, L27.-) 
   • πυρετός από χόρτο (J30.1) 
T78.8 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν ταξινομούνται αλλού 
T78.9 Ανεπιθύμητη ενέργεια, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται: ανεπιθύμητη ενέργεια χειρουργικής και ιατρικής  φροντίδας ΜΚΑ (T88.9) 
 
 
  
Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος  
(T79) 
  
T79 Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος, που δεν ταξινομούνται αλλού  
  Εξαιρούνται: επιπλοκές  χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας ΜΤΑ (T80-T88) 
   αναπνευστική(ό): 
  • δυσχέρεια 
     • ενηλίκων (σύνδρομο) (J80) 
     • νεογνού (P22.-) 
   όταν λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά από ιατρικές επεμβάσεις (T80-

T88) 
T79.0 Εμβολή αέρα (τραυματική) 
  Εξαιρούνται:  εμβολή αέρα που επιπλέκει: 
   • έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 
   • κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.0) 
T79.1 Λιπώδης εμβολή (τραυματική) 
  Εξαιρούνται: λιπώδης εμβολή που επιπλέκει: 
   • έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.2) 
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   • κύηση, τοκετό και λοχεία (O88.8) 
T79.2 Τραυματική δευτεροπαθής και υποτροπιάζουσα αιμορραγία 
T79.3 Μετατραυματική μόλυνση του τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είνια επιθυμητό, για να 

προσδιορίσετε τον υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
T79.4 Τραυματικό shock 
  Shock (άμεσο) (όψιμο) μετά από τραυματισμό 
  Εξαιρούνται: shock:  
   • από αναισθησία (T88.2) 
   • αναφυλακτικό: 
      • ΜΚΑ (T78.2) 
      • που οφείλεται σε:  
         • ανεπιθύμητη αντίδραση σε τροφή (T78.0) 
         • σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6) 
         • χορήγηση ορού (T80.5) 
   • που επιπλέκει την έκτρωση, την έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 
   • από ηλεκτρισμό (T75.4) 
   • από κεραυνό (T75.0) 
   • μη τραυματικό ΜΤΑ (R57.- ) 
   • μαιευτικό (O75.1) 
   • μετεγχειρητικό (T81.1) 
T79.5 Τραυματική ανουρία 
  Σύνδρομο σύνθλιψης 
  Νεφρική ανεπάρκεια μετά από σύνθλιψη  
T79.6 Τραυματική ισχαιμία μυός 
  Σύνδρομο διαμερισματοποίησης 
  Ισχαιμική σύσπαση του Volkmann 
  Εξαιρούνται: πρόσθιο κνημιαίο σύνδρομο (M76.8) 
T79.7 Τραυματικό υποδόριο εμφύσημα 
  Εξαιρούνται: (υποδόριο) εμφύσημα που οφείλεται σε ιατρική επέμβαση (T81.8) 
T79.8 Άλλες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος 
T79.9 Μη καθορισμένη πρώιμη επιπλοκή τραύματος  
 
  
  
Επιπλοκές της χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που δεν ταξινομούνται 
αλλού  
(T80-T88) 
 
Χρησιμοποιήστε τους πρόσθετους κωδικούς εξωτερικών αιτίων (Κεφάλαιο ΧΧ), εάν είναι επιθυμητό, 
για να προσδιορίσετε τις συσκευές που έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες λεπτομέρειες των 
περιστάσεων. 
 
Χρησιμοποιήστε πρόσθετους κωδικούς (B95-B97), εάν είναι επιθυμητό, για να προσδιορίσετε τον  
υπεύθυνο λοιμογόνο παράγοντα. 
 
 Εξαιρούνται: ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών (A00-R99, T78.- ) 
   οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα για μετεγχειρητικές καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν 

παρουσιαστεί επιπλοκές, όπως: 
   • κατάσταση με τεχνητό στόμιο (Z93.- ) 
   • κλείσιμο εξωτρικού στόμιου (Z43.-) 
   • τοποθέτηση και προσαρμογή εξωτερικής προσθετικής συσκευής (Z44.- ) 
   θερμικά και χημικά εγκαύματα από τοπικές εφαρμογές ή από ακτινοβολία (T20-T32)  
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   επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και 
της λοχείας (O00-O99) 

   δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-T65) 
   καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως: 
   • διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από νωτιαία παρακέντηση (G97.0) 
   • δυσλειτουργία κολοστομίας (K91.4) 
   • διαταραχές του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών (E86-E87) 
   • λειτουργικές διαταραχές μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση (I97.0- I97.1) 
   • σύνδρομα μετά από γαστρεκτομή (K91.1) 
   • σύνδρομο μετά από λαμινεκτομή ΜΤΑ (M96.1) 
   • σύνδρομο λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή (I97.2) 
   • μετεγχειρητικό σύνδρομο τυφλής έλικας (K91.2) 
  
T80 Επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Περιλαμβάνονται: εξίδρωση 
  Εξαιρούνται: απόρριψη μοσχεύματος μυελού των οστών (T86.0) 
T80.0 Εμβολή από αέρα μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
T80.1 Αγγειακές επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Φλεβίτιδα  }   
  Θρομβοεμβολή  } μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Θρομβοφλεβίτιδα  }   
  Εξαιρούνται: οι ταξινομούμενες καταστάσεις όταν καθορίζονται ως: 
   • οφειλόμενες σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.8, 

T83.8, T84.8, T85.8) 
   • μετεπεμβατικές (T81.7) 
T80.2 Λοιμώξεις μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Λοίμωξη  }   
  Σήψη }    
  Σηψαιμία  } μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Σηπτικό shock }    
  Εξαιρούνται: οι ταξινομούμενες καταστάσεις όταν καθορίζονται ως: 
   • οφειλόμενες σε προσθετικές συσκευές, 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 
  Εξαιρούνται: shock :  
   • αλλεργικό ΜΚΑ (T78.2) 
   • αναφυλακτικό:  
      • ΜΚΑ (T78.2) 
      • που οφείλεται σε ανεπιθύμητη ενέργεια σωστής φαρμακευτικής ουσίας που 

χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6) 
T80.6 Άλλες αντιδράσεις στη χορήγηση ορού 
  Δηλητηρίαση από ορό 
  Νόσος από πρωτεΐνη 
  Ορονοσία: 
  • εξάνθημα 
  • νόσος  
  • κνίδωση 
  Εξαιρούνται: ηπατίτιδα από ορό (B16.- ) 
T80.8 Άλλες επιπλοκές μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
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T80.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή μετά από έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση 
  Αντιδράσεις μετάγγίσης ΜΚΑ 
  
T81 Επιπλοκές ιατρικών επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού  
  Εξαιρούνται: ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ΜΚΑ (T88.7) 
   επιπλοκές μετά από: 
   • ανοσοποίηση (T88.0-T88.1) 
   • έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.- ) 
   καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως: 
   • επιπλοκές από προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82-

T85) 
   • δερματίτιδα οφειλόμενη σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, 

L24.4, L25.1, L27.0- L27.1) 
   • δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-

T65) 
T81.0 Αιμορραγία και αιμάτωμα που επιπλέκουν ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
  Αιμορραγία οποιασδήποτε εντόπισης σαν αποτέλεσμα επέμβασης 
  Εξαιρούνται:  αιμάτωμα μαιευτικού τραύματος (O90.2) 
   αιμορραγία που οφείλεται σε προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και 

μοσχεύματα (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 
T81.1 Καταπληξία (shock) που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή προέρχεται από ιατρική 

επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Καταπληξία ΜΚΑ  }   
  Shock  (ενδοτοξινικό) (υποογκαιμικό) (σηπτικό) } στη διάρκεια ή μετά από επέμβαση 
  Μετεγχειρητικό shock ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: shock: 
   • από αναισθησία (T88.2) 
   • αναφυλακτικό:  
      • ΜΚΑ (T78.2) 
      • που οφείλεται σε:  
         • σωστή φαρμακευτική ουσία που χορηγήθηκε καταλλήλως (T88.6) 
         • ορό (T80.5) 
   • από ηλεκτρισμό (T75.4) 
   • μετά από έκτρωση, έκτοπη ή μύλη κύηση (O00-O07, O08.3) 
   • μαιευτικό  (O75.1) 
   • τραυματικό (T79.4) 
T81.2 Τυχαία παρακέντηση και διάσχιση κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Τυχαία διάτρηση: 
  • αιμοφόρου } { καθετήρα } 
  αγγείου }  { ενδοσκόπιο } 
  • νεύρου }    από  { όργανο  } κατά τη διάρκεια επέμβασης 
  • οργάνου }  { μήλη } 
  Εξαιρούνται:  βλάβη από εργαλεία κατά τη διάρκεια του τοκετού (O70-O71) 
   διάτρηση, παρακέντηση ή διάσχιση που προκαλείται από συσκευή ή 

εμφύτευμα που αφέθηκε σκόπιμα μέσα στο χειρουργικό τραύμα (T82-T85) 
   καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως το σύνδρομο 

διάσχισης του πλατέος συνδέσμου [Allen Masters] (N83.8) 
T81.3 Διάσπαση χειρουργικού τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Διάνοιξη }    
  Ρήξη  }  του χειρουργικού τραύματος 
  Εξαιρούνται: διάσπαση: 
   • τραύματος καισαρικής τομής (O90.0) 
   • περινεοτομίας στη λοχεία (O90.1) 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

 690

 
 
T81.4 Μόλυνση μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Απόστημα: } 
  • ενδοκοιλιακό  } 
  • από συρραφή  } 
  • υποδιαφραγματικό  }  μετεγχειρητικό(ή) 
  • τραυματικό  } 
  Σηψαιμία  } 
  Εξαιρούνται: λοίμωξη που οφείλεται σε: 
   • έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.2) 
   • προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82.6-T82.7, T83.5-

T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) 
   μετεγχειρητική μαιευτική τραυματική λοίμωξη (O86.0) 
T81.5 Ξένο σώμα που εγκαταλείφθηκε τυχαία σε σωματική κοιλότητα ή σε χειρουργικό τραύμα 

μετά από επέμβαση 
  Συμφύσεις }  
  Απόφραξη }           που οφείλεται σε ξένο σώμα που εγκαταλείφθηκε τυχαία  
  Διάτρηση  }           σε χειρουργικό τραύμα ή σε σωματική κοιλότητα  
  Εξαιρούνται: απόφραξη και η διάτρηση που οφείλονται σε προσθετικές συσκευές και 

εμφυτεύματα που αφέθηκαν σκόπιμα μέσα στο σώμα (T82.0-T82.5, T83.0-
T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6) 

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 ΜΤΑ 
  Εξαιρούνται: εμβολή:  
   • που επιπλέκει:  
      • έκτρωση,  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 θεραπευτική ένεση (T80.0) 
   • τραυματική (T79.0) 
T81.8 Άλλες επιπλοκές επεμβάσεων, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Επιπλοκή θεραπείας με εισπνοές 
  Εμφύσημα (υποδόριο) ως αποτέλεσμα επέμβασης 
  Επίμονο μετεγχειρητικό συρίγγιο 
  Εξαιρούνται: υποθερμία μετά από αναισθησία (T88.5) 
   κακοήθης υπερθερμία που οφείλεται σε αναισθησία (T88.3) 
T81.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή επέμβασης 
  
T82 Επιπλοκές από καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και 

μοσχεύματα 
  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.- ) 
T82.0 Μηχανική επιπλοκή προσθετικής βαλβίδας της καρδιάς 
  Διακοπή (μηχανική)  } 
  Μετατόπιση  } 
  Διαρροή  } 
  Ανεπιτυχής θέση  }  που οφείλεται σε προσθετική βαλβίδα της καρδιάς 
  Απόφραξη, μηχανική  } 
  Διάτρηση  } 
  Προεξοχή  } 
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T82.1 Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • ηλεκτρόδια 
  • γεννήτρια παλμού (μπαταρία) 
T82.2 Μηχανική επιπλοκή επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και βαλβιδικών 

μοσχευμάτων 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

και βαλβιδικά μοσχεύματα 
T82.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων αγγειακών μοσχευμάτων  
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • αορτικό (διχασμό) μόσχευμα (αντικατάσταση)  
  • αρτηριακό (καρωτιδικό) (μηριαίο) μάσχευμα (παράκαμψης)  
T82.4 Μηχανική επιπλοκή αγγειακού καθετήρα αιμοκάθαρσης 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε αγγειακό καθετήρα 

αιμοκάθαρσης 
  Εξαιρούνται: μηχανική επιπλοκή από καθετήρα ενδοπεριτοναϊκής διάλυσης (T85.6) 
T82.5 Μηχανική επιπλοκή άλλων καρδιακών και αγγειακών συσκευών και εμφυτευμάτων 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • αρτηριοφλεβώδες(ης):  } 
     • συρίγγιο  } που δημιουργήθηκε χειρουργικά 
     • αναστόμωση  } 
  • τεχνητή καρδιά 
  • ενδαγγειακό αεροθάλαμο (balloon) 
  • καθετήρα έγχυσης 
  • συσκευή τύπου ομβρέλλας 
  Εξαιρούνται: 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 
  Επιπλοκή  } 
  Εμβολή  } 
  Ίνωση  }  που οφείλεται σε καρδιακές και αγγειακές προσθετικές συσκευές,  
  Αιμορραγία  }  εμφυτεύματα και  μοσχεύματα  
  Άλγος  } 
  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 
  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.-) 
T83.0 Μηχανική επιπλοκή μόνιμου ουροκαθετήρα: 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • καθετήρα: 
     • κυστεοστομίας 
     • ουρηθρικό, μόνιμο 
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T83.1 Μηχανική επιπλοκή άλλων συσκευών και εμφυτευμάτων του ουροποιητικού συστήματος 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • συσκευή ηλεκτρονικής διέγερσης του ουροποιητικού 
  • εμφυτεύματα του σφιγκτήρα του ουροποιητικού 
  • stent του ουροποιητικού 
T83.2 Μηχανική επιπλοκή μοσχεύματος οργάνου του ουροποιητικού συστήματος 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε μόσχευμα του ουροποιητικού 
T83.3 Μηχανική επιπλοκή ενδομήτριας αντισυλληπτικής συσκευής 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδομήτρια αντισυλληπτική 

συσκευή 
T83.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων προσθετικών συσκευών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων της 

γεννητικής οδού 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε (εμφυτευμένες) προθέσεις του 

πέους 
T83.5 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, εμφύτευμα 

και μόσχευμα στο ουροποιητικό σύστημα 
T83.6 Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε προσθετική συσκευή, εμφύτευμα 

και μόσχευμα στη γεννητική οδό 
T83.8 Άλλες επιπλοκές προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του 

ουρογεννητικού συστήματος 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε προσθετικές συσκευές, 

εμφυτεύματα και μοσχεύματα του ουρογεννητικού συστήματος 
T83.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος του 

ουρογεννητικού συστήματος 
  
T84 Επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων 
  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.- ) 
   κάταγμα οστού μετά από την εισαγωγή ορθοπεδικού μοσχεύματος, αρθρικής 

πρόθεσης ή οστικού δίσκου (M96.6) 
T84.0 Μηχανική επιπλοκή εσωτερικής αρθρικής πρόθεσης 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται στην τοποθέτηση αρθρικής 

πρόθεσης 
T84.1 Μηχανική επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης των οστών των άκρων  
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται στην τοποθέτηση συσκευής 

εσωτερικής οστεοσύνθεσης των άκρων 
T84.2 Μηχανική  επιπλοκή συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης άλλων οστών 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που 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 που οφείλονται σε: 
  • οστικό μόσχευμα 
  • ηλεκτρονικό οστικό διεγέρτη 
T84.4 Μηχανική επιπλοκή άλλων εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που 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 εσωτερικές ορθοπεδικές προσθετικές 

συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα 
T84.8 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών ορθοπεδικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε εσωτερικές ορθοπεδικές 

προσθετικές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα 
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T84.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή εσωτερικής ορθοπεδικής προσθετικής συσκευής, 
εμφυτεύματος και μοσχεύματος 

  
T85 Επιπλοκές άλλων εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων 
  Εξαιρούνται: ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών (T86.- ) 
T85.0 Μηχανική επιπλοκή ενδοκρανιακής κοιλιακής (επικοινωνούσας) αναστόμωσης 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδοκρανιακή κοιλιακή 

(επικοινωνούσα) αναστόμωση 
T85.1 Μηχανική επιπλοκή εμφυτευμένου ηλεκτρονικού διεγέρτη του νευρικού συστήματος 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ηλεκτρονικό νευροδιεγέρτη 

(ηλεκτροδίου) σε:  
  • εγκέφαλο 
  • περιφερικό νεύρο 
  • νωτιαίο μυελό  
T85.2 Μηχανική επιπλοκή ενδοφθάλμιου φακού 

Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε ενδοφθάλμιο φακό 
T85.3 Μηχανική επιπλοκή άλλων οφθαλμικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε:  
  • μόσχευμα κερατοειδούς 
  • προσθετικό βολβό του οφθαλμού 
T85.4 Μηχανική επιπλοκή πρόθεσης και εμφυτεύματος του μαστού 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε πρόθεση και εμφύτευμα του 

μαστού 
T85.5 Μηχανική επιπλοκή προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων του 

γαστρεντερικού 
  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • πρόθεση των χοληφόρων πόρων 
  • συσκευής για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 
T85.6 Μηχανική επιπλοκή άλλων καθορισμένων εσωτερικών προσθετικών συσκευών, 

εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων 
  Καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.0 που οφείλονται σε: 
  • καθετήρα επισκληρίδιας και υποσκηρίδιας έγχυσης 
  • καθετήρα περιτοναϊκής διάλυσης 
  • μη απορροφούμενο χειρουργικό υλικό ΜΚΑ 
  • μόνιμα ράμματα 

Εξαιρούνται: 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 

T85.8 Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων, 
που δεν ταξινομούνται αλλού 

  Οι καταστάσεις που ταξινομούνται στο T82.8 που οφείλονται σε εσωτερικές προσθετικές 
συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα ΜΤΑ 

T85.9 Μη καθορισμένη επιπλοκή εσωτερικής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και 
μοσχεύματος  

  Επιπλοκή εσωτερικής προσθετικής συσκευής, εμφυτεύματος και μοσχεύματος ΜΚΑ 
 
T86 Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών 
T86.0 Απόρριψη μοσχεύματος μυελού των οστών  
  Αντίδραση ή νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή 
T86.1 Ανεπάρκεια και απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος 
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T86.2 Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιακού μοσχεύματος 
  Εξαιρούνται: επιπλοκή:  
   • τεχνητής καρδιάς (T82.5) 
   • καρδιοπνευμονικών μοσχεύματος (T86.3) 
T86.3 Ανεπάρκεια και απόρριψη καρδιοπνευμονικού μοσχεύματος 
T86.4 Ανεπάρκεια και απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος 
T86.8 Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών 
  Ανεπάρκεια ή απόρριψη μοσχεύματος: 
  • οστικού  
  • εντερικού  
  • πνευμονικού  
  • παγκρεατικού  
  • δερματικού (αλλομόσχευμα) (αυτομόσχευμα) 
T86.9 Ανεπάρκεια και απόρριψη μη καθορισμένου μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού  
  
T87 Επιπλοκές ειδικές της επανασυγκόλλησης και του ακρωτηριασμού  
T87.0 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση του άνω άκρου (τμήματος αυτού) 
T87.1 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση του κάτω άκρου (τμήματος αυτού) 
T87.2 Επιπλοκές από την επανασυγκόλληση άλλου τμήματος του σώματος 
T87.3 Νεύρωμα 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 σύγκάμψη  (της αμέσως επόμενης άρθρωσης) 
  • αιμάτωμα 
  • οίδημα 
  Εξαιρούνται: σύνδρομο μέλους φαντάσματος (G54.6-G54.7) 
  
T88 Άλλες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: τυχαία παρακέντηση ή διάσχιση κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης (T81.2) 
   επιπλοκές που ακολουθούν: 
   • έγχυση, μετάγγιση και θεραπευτική ένεση (T80.- ) 
   • επέμβαση ΜΤΑ (T81.- ) 
   καθορισμένες επιπλοκές που ταξινομούνται αλλού, όπως: 
   • επιπλοκές της: 
      • αναισθησίας κατά τον(την): 
         • τοκετό (O74.- ) 
         • εγκυμοσύνη (O29.- ) 
         • λοχεία (O89.- ) 
   • συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα (T82-T85) 
   • μαιευτικές επεμβάσεις και πράξεις (O75.4) 
   • δερματίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες (L23.3, 

L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) 
   • δηλητηρίαση και τοξικές επιδράσεις φαρμάκων και χημικών ουσιών (T36-

T65) 
T88.0 Λοίμωξη μετά από ανοσοποίηση 
  Σήψη } 
  Σηψαιμία } μετά από ανοσοποίηση 
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T88.1 Άλλες επιπλοκές μετά από ανοσοποίηση, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξάνθημα μετά από ανοσοποίηση 
  Εξαιρούνται: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5) 
   άλλες αντιδράσεις σε χορήγηση ορού (T80.6) 
   μετά από ανοσοποίηση: 
   • αντιδραστική αρθροπάθεια (M02.2) 
   • αντιδραστική εγκεφαλίτιδα  (G04.0) 
 
T88.2 Shock που οφείλεται σε αναισθησία 
  Shock που οφείλεται σε αναισθησία κατά την οποία η σωστή ουσία χορηγήθηκε καταλλήλως  

 Εξαιρούνται: επιπλοκές της αναισθησίας (σε):  
   • από υπερδοσολογία ή χορήγηση λανθασμένης ουσίας (T36-T50) 
   • τοκετό (O74.- ) 
   • εγκυμοσύνη (O29.- ) 
   • λοχεία (O89.- ) 
  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 σωστού φαρμάκου ή 

φαρμακευτικής ουσίας που χορηγήθηκε καταλλήλως  
  Εξαιρούνται: αναφυλακτικό shock που οφείλεται σε χορήγηση ορού (T80.5) 
T88.7 Μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ή φαρμακευτικής ουσίας 
  Ανεπιθύμητη ενέργεια } 
  Αλλεργική αντίδραση σε }  σωστό(ού) φάρμακο(ου) ή φαρμακευτική(ς) ουσία(ς)  
  Υπερευαισθησία  σε }  που χορηγήθηκε καταλλήλως  
  Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση σε } 
  Φαρμακευτική: 
  • υπερευαισθησία ΜΚΑ 
  • αντίδραση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: καθορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και φαρμακευτικών ουσιών 

(A00-R99, T80-T88.6, T88.8) 
T88.8 Άλλες καθορισμένες επιπλοκές χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
T88.9 Επιπλοκή χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, μη καθορισμένη 
  Εξαιρούνται: ανεπιθύμητη ενέργεια ΜΚΑ (T78.9) 
  
 
 
Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών 
από  εξωτερικές  αιτίες 
(T90-T98) 
 
Σημείωση: οι κατηγορίες αυτές προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις των 

κατηγοριών S00-S99 και T00-T88 ως την αιτία των όψιμων αποτελεσμάτων, τα οποία αυτά 
καθεαυτά ταξινομούνται αλλού.Τα «όψιμα αποτελέσματα» περιλαμβάνουν εκείνα που 
καθορίζονται σαν τέτοια, ή σαν επακόλουθα, καθώς και εκείνα πού παρουσιάζονται ένα 
έτος ή περισσότερο μετά τον οξύ τραυματισμό 

  
T90 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού της κεφαλής 
T90.0 Όψιμα αποτελέσματα επιπολής τραυματισμού της κεφαλής 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S00.- 
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T90.1  Όψιμα αποτελέσματα ανοικτού τραύματος της κεφαλής 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S01.- 
T90.2 Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του κρανίου και των οστών του προσώπου 
   Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S02.- 
T90.3 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού κρανιακών νεύρων  
     Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S04.- 
T90.4 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμου που ταξινομείται στο S05.- 
T90.5 Όψιμα αποτελέσματα ενδοκρανιακού τραυματισμού 
    Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στην S06.- 
T90.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών της κεφαλής  
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S03.-, S07-S08 και S09.0-S09.8 
T90.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού της κεφαλής 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται σον S09.9 
  
T91 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού 
T91.0 Όψιμα αποτελέσματα επιπολής τραυματισμού και ανοικτού τραύματος του τραχήλου και 

του κορμού 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S10-S11, S20-S21, S30-S31 και 

T09.0-T09.1 
T91.1 Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος της σπονδυλικής στήλης 
     Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 και 

T08 
T91.2 Όψιμα αποτελέσματα άλλου κατάγματος του θώρακα και της πυέλου  
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 και S32.8 
T91.3 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού του νωτιαίου μυελού  
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-

S34.1 και T09.3 
T91.4  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού των ενδοθωρακικών οργάνων 
   Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμου που ταξινομείται στα S26-S27 
T91.5 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού των ενδοκοιλιακών και πυελικών οργάνων 
   Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμου που ταξινομείται στα S36-S37 
T91.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του τραχήλου και του κορμού 
  Όψιμα αποτελέσματα 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 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμου του τραχήλου  και του κορμού 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S19.9, S29.9, S39.9 και T09.9 
  
T92 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του άνω άκρου 
T92.0 Όψιμα αποτελέσματα ανοιχτού τραύματος του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S41.-, S51.-, S61.- και T11.1 
T92.1 Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του βραχίονα 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S42.-, S52.- και T10 
T92.2 Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος στο επίπεδο του καρπού και της άκρας χείρας 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο S62.- 
T92.3 Όψιμα αποτελέσματα εξαρθρήματος και διαστρέμματος του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S43.-, S53.-, S63.- και T11.2 
T92.4 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού νεύρου του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S44.-, S54.-, S64.- και T11.3 
T92.5 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού μυός και τένοντα του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S46.-, S56.-, S66.- και T11.5 
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T92.6 Όψιμα αποτελέσματα συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού  του 
άνω άκρου 

  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S47-S48, S57-S58, S67-S68 και  
T11.6 

T92.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα 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 
T92.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού του άνω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα S49.9, S59.9, S69.9 και T11.9 
  
 
T93 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών του κάτω άκρου 
T93.0 Όψιμα αποτελέσματα ανοικτού τραύματος του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S71.-, S81.-, S91.- και T13.1 
T93.1 Όψιμα αποτελέσματα κατάγματος του μηριαίου  
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στο S72.- 
T93.2 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καταγμάτων του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S82.-, S92.- και T12 
T93.3 Όψιμα αποτελέσματα εξαρθρήματος και διαστρέμματος του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S73.-, S83.-, S93.- και T13.2 
T93.4 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού νεύρου του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S74.-, S84.-, S94.- και T13.3 
T93.5 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού μυός και τένοντα του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S76.-, S86.-, S96.- και T13.5 
T93.6 Όψιμα αποτελέσματα συνθλιπτικού τραυματισμού και τραυματικού ακρωτηριασμού του 

κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S77-S78, S87-S88, S97-S98 και 

T13.6 
T93.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλων καθορισμένων τραυματισμών του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα 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 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου τραυματισμού του κάτω άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομούνται στα S79.9, S89.9, S99.9 και T13.9 
  
T94 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές και μη καθορισμένες 

περιοχές του σώματος 
T94.0 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
   Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T00-T07 
T94.1 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, που δεν καθορίζονται κατά περιοχή του σώματος 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στο T14.- 
  
T95 Όψιμα αποτελέσματα θερμικών, χημικών εγκαυμάτων και κρυοπαγημάτων 
T95.0 Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος της κεφαλής 

και του τραχήλου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 

και T35.2 
T95.1 Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του κορμού 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T21.-, T33.2-T33.3,  T34.2-T34.3 

και T35.3 
T95.2 Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του άνω 

άκρου 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 

και T35.4 
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T95.3 Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος και κρυοπαγήματος του κάτω 
άκρου 

  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 
και T35.5 

T95.4 Όψιμα αποτελέσματα θερμικού και χημικού εγκαύματος που ταξινομούνται μόνο 
σύμφωνα με την έκταση του σώματος που καταλαμβάνουν 

  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T31-T32 
T95.8 Όψιμα αποτελέσματα άλλου καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και 

κρυοπαγήματος 
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T26-T29, T35.0-T35.1 και T35.6 
T95.9 Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένου θερμικού και χημικού εγκαύματος και 

κρυοπαγήματος  
  Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμού που ταξινομείται στα T30.-, T33.9, T34.9 και T35.7 
  
T96 Όψιμα αποτελέσματα δηλητηρίασης από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
  Όψιμα αποτελέσματα δηλητηρίασης που ταξινομείται στα T36-T50 
  
T97 Όψιμα αποτελέσματα τοξικών επιδράσεων ουσιών οι οποίες δεν είναι πρωτίστως 

φαρμακευτικής προέλευσης 
  Όψιμα αποτελέσματα τοξικών επιδράσεων που ταξινομούνται στα T51-T65 
  
T98 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες  
T98.0 Όψιμα αποτελέσματα από την είσοδο ξένου σώματος σε φυσικό στόμιο 
  Όψιμα αποτελέσματα επιδράσεων που ταξινομούνται στα T15-T19 
T98.1 Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων επιδράσεων από εξωτερικές αιτίες  
  Όψιμα αποτελέσματα επιδράσεων που ταξινομούνται στα T66-T78 
T98.2 Όψιμα αποτελέσματα ορισμένων πρώιμων επιπλοκών τραύματος 
  Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών που ταξινομούνται στο T79.- 
T98.3 Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών χειρουργικής και ιατρικής περίθαλψης, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
  Όψιμα αποτελέσματα επιπλοκών που ταξινομούνται στα T80-T88 
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Κεφάλαιο ΧΧ 
 

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 την 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 κατάστασης. Τις περισσότερες 
φορές αυτή η κατάσταση μπορεί να ταξινομηθεί στο Κεφάλαιο ΧIX, Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και 
ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών (S00-T98). Οι αιτίες θανάτου θα πρέπει, κατά 
προτίμηση, να κωδικοποιηθούν σύμφωνα με αμφότερα τα Κεφάλαια XIX και XX, αλλά εάν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας κωδικός, τότε πρέπει να προτιμηθεί ο κωδικός από το Κεφάλαιο XX. 
Άλλες καταστάσεις που δηλώνονται ότι οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες, ταξινομούνται στα Κεφάλαια 
I έως XVIII. Γι’ αυτές τις νοσολογικές καταστάσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί του 
Κεφαλαίου XX, για τη παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, με σκοπό μόνο την ανάλυση 
πολλαπλών καταστάσεων. 
 
Κατηγορίες για τα όψιμα αποτελέσματα των εξωτερικών αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας 
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Y85-Y89. 
 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  
V01-X59  Ατυχήματα 
 V01-V99  Ατυχήματα μεταφοράς 
  V01-V09  Πεζός που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  V10-V19  Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  V20-V29  Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 

  V30-V39  Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε 
ατύχημα μεταφοράς 

  V40-V49  Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  V50-V59  Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται 

σε ατύχημα μεταφοράς 
  V60-V69  Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα 

μεταφοράς 
  V70-V79  Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  V80-V89  Άλλα ατυχήματα χερσαίας μεταφοράς 
  V90-V94  Ατυχήματα μεταφοράς με πλωτά μέσα 
  V95-V97  Αεροπορικά και διαστημικά ατυχήματα 
  V98-V99  Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 W00-X59  Άλλες εξωτερικές αιτίες τυχαίων τραυματισμών από ατυχήματα 
  W00-W19  Πτώσεις 
  W20-W49  Έκθεση σε άψυχες μηχανικές δυνάμεις 
  W50-W64  Έκθεση σε έμψυχες μηχανικές δυνάμεις 
  W65-W74  Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση 
  W75-W84  Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή 

  W85-W99  Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολία και ακραίες τιμές 
ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και πίεσης 

  X00-X09  Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες 
  X10-X19  Επαφή με θερμότητα και καυτές ουσίες 
  X20-X29  Επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά 
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  X30-X39  Έκθεση σε δυνάμεις της φύσης 
  X40-X49  Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες 
  X50-X57  Υπερπροσπάθεια, ταξίδια και στέρηση 
  X58-X59  Τυχαία έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες 

X60-X84  Σκόπιμος αυτοτραυματισμός 
X85-Y09  Επίθεση 
Y10-Y34  Γεγονότα χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
Y35-Y36  Νόμιμη παρέμβαση και πολεμικές επιχειρήσεις 
Y40-Y84  Επιπλοκές ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας 
  Y40-Y59  Φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες που προκαλούν ανεπιθύμητες 

ενέργειες σε θεραπευτική χρήση 
  Y60-Y69  Ατυχή περιστατικά ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
  Y70-Y82  Ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά κατά τη 

διαγνωστική και θεραπευτική τους χρήση 
  Y83-Y84  Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση 

του ασθενή ή όψιμες επιπλοκές, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές περιστατικό 
κατά τη διάρκεια της πράξης 

Y85-Y89  Όψιμα αποτελέσματα εξωτερικών αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας 
Y90-Y98 Συμπληρωματικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις αιτίες της νοσηρότητας και 

θνησιμότητας που ταξινομούνται αλλού 
 
 
 
Κωδικός τόπου του συμβάντος  
 
Οι παρακάτω κατηγορίες παρέχονται για τον προσδιορισμό του τόπου στον οποίο έχει λάβει 
χώρα η επίδραση των εξωτερικών αιτιών, όπου αυτές σχετίζονται με το περιστατικό. Ο τόπος 
του περιστατικού θα πρέπει να κωδικοποιείται ξεχωριστά από τους κωδικούς W00 – Y34.   
0 Σπίτι   

Διαμέρισμα   
Oικοτροφείο  
Χώρος στάθμευσης τροχόσπιτου, σε κατοικημένη περιοχή   
Αγροικία   
Κτίριο (πολυκατοικία)   
Οικία (σε κατοικημένη περιοχή)   
Χώρος διαμονής που δεν έχει σχέση με ίδρυμα   
Ιδιωτικός(η): 
• δρόμος που οδηγεί στο σπίτι   
• χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου (garage)   
• κήπος σπιτιού   
• αυλή σπιτιού   
Kολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) σε ιδιωτική οικία ή κήπο 
Εξαιρούνται:  εγκαταλελειμμένο ή ετοιμόρροπο σπίτι (8)   

σπίτι υπό κατασκευή που δεν έχει ακόμη κατοικηθεί (6)   
χώρος διαμονής σε ίδρυμα (1)   

1  Διαμονή σε ίδρυμα   
Οικοτροφείο για παιδιά  
Κοιτώνας   
Νοσοκομείο  
Κλινική μακράς παραμονής (φροντίδας) 
Στρατόπεδο   
Οίκος φροντίδας   
Γηροκομείο   
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Ορφανοτροφείο 
Οίκος φροντίδας ηλικιωμένων   
Φυλακή   
Αναμορφωτήριο   

2  Σχολείο, άλλο ίδρυμα και δημόσια διοικητική περιοχή   
  Κτίριο (συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου) που χρησιμοποιείται από το κοινό ή 

από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως: 
• αίθουσα συγκεντρώσεων 
• πανεπιστημιούπολη  
• εκκλησία 
• κινηματογράφος 
• λέσχη 
• κολέγιο 
• δικαστήριο 
• αίθουσα χορού 
• βρεφικός σταθμός 
• αίθουσα τέχνης (γκαλερί) 
• νοσοκομείο 
• ίδρυμα για ανώτερη εκπαίδευση 
• νηπιαγωγείο 
• βιβλιοθήκη 
• μουσείο 
• αίθουσα μουσικής 
• όπερα 
• ταχυδρομείο 
• δημόσιος χώρος 
• σχολείο (ιδιωτικό) (δημόσιο) (κρατικό) 
• θέατρο 
• πανεπιστήμιο 
• κέντρο νεότητας 
Εξαιρούνται: κτίριο υπό κατασκευή (6) 

διαμονή σε ίδρυμα (1) 
αθλητικοί χώροι (3) 

3 Χώρος άθλησης και γυμναστήριο 
        Γήπεδο μπέϊζμπολ 
       Γήπεδο μπάσκετμπολ (καλαθοσφαίριση) 
      Γήπεδο κρίκετ 
      Γήπεδο ποδοσφαίρου 
        Γήπεδο γκόλφ 
        Γυμναστήριο 
        Γήπεδο χόκεϊ 
        Σχολή ιππασίας 

Αίθουσα παγοδρομίας   
Γήπεδο σκουός (squash)   
Στάδιο   
Kολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), δημόσια   
Γήπεδο τένις (αντισφαίρισης)   
Εξαιρούνται:  πισίνα ή γήπεδο τένις σε ιδιωτικό σπίτι ή κήπο (0)   

4  Δρόμος και εθνική οδός 
   Αυτοκινητόδρομος 

Λεωφόρος   
Πεζοδρόμιο 
Δρόμος   
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5  Εμπορικές περιοχές και περιοχές εξυπηρέτησης του κοινού   
Αεροδρόμιο   
Τράπεζα   
Καφενείο, καφετέρια   
Καζίνο   
Σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων (εμπορικός)   
Πρατήριο βενζίνης   
Ξενοδοχείο   
Αγορά   
Κτίριο γραφείων   
Πρατήριο καυσίμων   
Ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός   
Εστιατόριο   
Σταθμός εξυπηρέτησης πολιτών   
Κατάστημα (εμπορικό)   
Εμπορικό κέντρο   
Σταθμός (λεωφορείων) (τρένων)   
Μαγαζί 
Σούπερ μάρκετ   
Αποθήκη   
Εξαιρούνται:  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου σε ιδιωτική κατοικία (0)    

6  Βιομηχανική περιοχή και εργοτάξιο   
Κτίριο [οποιοδήποτε] υπό κατασκευή   
Αποβάθρα ναυπηγείου 
Δεξαμενή καθαρισμού υφάλων    
Βιομηχανικό:  
• κτίριο 
• οικόπεδο   
Εργοστάσιο φωταερίου   
Βιομηχανική περιοχή   
Ορυχείο, λατομείο 
Πετρελαιοπηγή και άλλες εξωεγχώριες εγκαταστάσεις  
Στοά ορυχείου (άνθρακα) (χαλικιού) (άμμου)   
Σταθμός παραγωγής ενέργειας (από άνθρακα) (πυρηνικής) (από πετρέλαιο)   
Ναυπηγείο   
Σήραγγα υπό κατασκευή   
Εργαστήριο   

7  Αγρόκτημα [φάρμα]   
• κτίρια του αγροκτήματος   
• καλλιεργήσιμη γη του αγροκτήματος   
Κτήμα  
Εξαιρούνται: η αγροικία και άλλες οικίες του αγροκτήματος (0)   

8  Άλλες καθορισμένες τοποθεσίες   
Παραλία   
Κατασκήνωση   
Δίαυλος [κανάλι]   
Περιοχή για τροχόσπιτο ΜΚΑ 
Ετοιμόρροπο σπίτι   
Έρημος   
Προκυμαία ΜΚΑ   
Δάσος   
Λιμάνι   
Λόφος   
Λίμνη 
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Βάλτος 
Στρατόπεδο εκπαίδευσης   
Βουνό   
Πάρκο (αναψυχής) (δημόσιο)   
Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων   
Νερόλακκος ή λιμνούλα   
Λιβάδι   
Δημόσιος χώρος ΜΚΑ 
Σιδηροδρομική γραμμή   
Ποταμός   
Θάλασσα   
Ακτή   
Ρέμα   
Βούρκος   
Υδατοδεξαμενή   
Ζωολογικός κήπος   

9 Μη καθορισμένη τοποθεσία   
 
 
Κωδικός δραστηριότητας 
   
Η ακόλουθη υποταξινόμηση παρέχεται για προαιρετική χρήση σε θέση συμπληρωματικού χαρακτήρα, 
μαζί με τις κατηγορίες V01-Y34 για να υποδειχθεί  η δραστηριότητα του τραυματισμένου ατόμου κατά 
τη χρονική στιγμή που συνέβη το γεγονός. Αυτή η υποταξινόμηση δεν πρέπει να συγχέεται με, ή να 
χρησιμοποιείται αντί, των κατηγοριών που συνιστώνται, οι οποίες παρέχονται για να δηλώνουν τον 
τόπο των συμβάντων τα οποία ταξινομούνται στα W00-Y34. 
 
0 Κατά την ενασχόληση (του ατόμου) με αθλητικές δραστηριότητες   

Φυσική άσκηση με περιγραφόμενο λειτουργικό στοιχείο όπως:   
• γκολφ   
• τρέξιμο   
• ιππασία   
• σχολικές αθλοπαιδιές   
• σκι   
• κολύμβηση   
• αναρρίχηση  
• θαλάσσιο σκι   

1  Κατά την ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου    
Χόμπι   

  Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που έχουν κάποιο στοιχείο ψυχαγωγίας όπως η μετάβαση 
στον κινηματογράφο, σε χορό ή σε κάποιο πάρτι   
Συμμετοχή σε συγκεντρώσεις και δραστηριότητες εθελοντικών οργανώσεων    
Εξαιρούνται:  οι αθλητικές δραστηριότητες (0)   

2 Κατά την αμειβόμενη εργασία   
Έμμισθη εργασία (χειρωνακτική) (επαγγελματική)   
Κατά τη διάρκεια της μετάβασης προς ή από τέτοιες δραστηριότητες   
Έμμισθη εργασία, εργασία με ποσοστά και άλλοι τύποι εισοδήματος   

3  Κατά την ενασχόληση με άλλου είδους εργασία   
Οικιακά καθήκοντα όπως:   
• φροντίδα παιδιών και συγγενών   
•  καθάρισμα (του σπιτιού)   
• μαγείρεμα   
• κηπουρική   
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• συντήρηση του σπιτιού (νοικοκυριού)   
Εργασίες οι οποίες κανονικά δεν αποφέρουν εισόδημα   
Δραστηριότητες μάθησης π.χ. η παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων    
Εκπαιδευόμενοι   

4  Κατά τη διάρκεια ανάπαυσης, ύπνου, φαγητού ή ενασχόλησης σε άλλες ζωτικές 
δραστηριότητες   
Ατομική υγιεινή   

8  Κατά την ενασχόληση με άλλες καθορισμένες δραστηριότητες   
9  Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης δραστηριότητας 
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Ατυχήματα   
(V01-X59) 
 
 
 
Ατυχήματα μεταφοράς   
(V01-V99) 
 
Σημείωση:  Αυτό το τμήμα είναι δομημένο σε 12 ομάδες. Αυτές που σχετίζονται με χερσαία 

ατυχήματα μεταφοράς (V01-V89) που αντιπροσωπεύουν τον τρόπο μεταφοράς του 
θύματος και υποδιαιρούνται για να προσδιορίσουν το «παρομοιότυπο» του θύματος ή 
τον τύπο του συμβάντος. Το όχημα στο οποίο επιβαίνει το τραυματισμένο άτομο 
προσδιορίζεται με τους δύο πρώτους χαρακτήρες αφού θεωρείται ως ο πιο σημαντικός 
παράγοντας που πρέπει να προσδιοριστεί για προληπτικούς λόγους. 

 
Εξαιρούνται : ατυχήματα ατόμων που ασχολούνται με τη συντήρηση ή την επισκευή του μέσου 

μεταφοράς ή του οχήματος (που δεν βρίσκεται σε κίνηση), εκτός κι αν τα άτομα 
τραυματιστούν από άλλο όχημα που κινείται (W00–X59)  

  ατυχήματα που αφορούν οχήματα, αλλά δε σχετίζονται με τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, όπως π. χ. τραυματισμοί από χειροδικία στο 
κατάστρωμα ενός πλοίου· από μεταφορικό μέσο που έχει εμπλακεί σε έναν 
κατακλυσμό· συνθλιπτικός τραυματισμός δακτύλου από το κλείσιμο της πόρτας 
αυτοκινήτου (W00–X59) 

  προσβολή από σύνθλιψη αυτοκινήτου (Y03) 
  συμβάν μη καθοριζόμενης πρόθεσης (Y31–Y33) 
  εκούσιος αυτοτραυματισμός (X81–X83) 

 
 

Ορισμοί πουσχετίζονται με τα ατυχήματα μεταφοράς 
 
(α) Ατύχημα μεταφοράς (V01-V99) ονομάζεται το ατύχημα που αφορά ένα όχημα το οποίο είναι 

σχεδιασμένο πρωτίστως ή χρησιμοποιείται επί του παρόντος πρωτίστως για τη μεταφορά ατόμων 
ή αγαθών από ένα σημείο σε άλλο. 

 
(β) Δημόσια οδός ή δρόμος είναι το συνολικό πλάτος μεταξύ ορίων ιδιοκτησίας (ή άλλων 

διαχωριστικών διαγραμμίσεων) της γης που είναι ανοιχτό στο κοινό είτε ως δικαίωμα είτε 
εθιμικά με σκοπό τη μεταφορά ατόμων ή αγαθών από ένα μέρος σε άλλο. Οδόστρωμα είναι το 
τμήμα της δημόσιας οδού που έχει σχεδιαστεί, βελτιωθεί και χρησιμοποιείται ειδικά για την 
κυκλοφορία των οχημάτων. 

 
(γ) Οδικό ατύχημα είναι κάθε ατύχημα με όχημα που συμβαίνει σε δημόσιο δρόμο (δηλ. που 

προέρχεται από, καταλήγει σε, ή αφορά όχημα που κινείται εν μέρει σε δρόμο). Το οδικό 
ατύχημα θεωρείται ότι έχει συμβεί σε δημόσιο δρόμο εκτός κι αν προσδιορίζεται κάποια άλλη 
τοποθεσία, και εκτός από την περίπτωση ατυχημάτων που αφορούν μόνο εκτός δρόμου [off-road] 
μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία και ταξινομούνται στα μη οδικά τροχαία ατυχήματα, εκτός εάν 
αναφέρεται το αντίθετο. 

 
(δ) Μη οδικό ατύχημα είναι οποιοδήποτε ατύχημα με όχημα το οποίο συμβαίνει εξ ολοκλήρου σε 

οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από δημόσια οδό. 
 
(ε) Πεζός είναι κάθε άνθρωπος που εμπλέκεται σε ατύχημα, ο οποίος κατά τη στιγμή του 

ατυχήματος δεν επέβαινε μέσα σε μηχανοκίνητο όχημα, τρένο, τραμ, τρόλεϋ, λεωφορείο ή όχημα 
συρόμενο από ζώο ή άλλο όχημα, ούτε επέβαινε σε ποδήλατο ή ήταν αναβάτης ζώου. 
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  Περιλαμβάνονται:  άτομο: 
    που αλλάζει λάστιχο οχήματος 
    που ρυθμίζει τον κινητήρα οχήματος 
    που πηγαίνει με τα πόδια 
   χρήστης κάποιου μεταφορικού μέσου πεζών όπως: 
    καρότσι για μωρό 
    παγοπέδιλα 
   καρότσι για ψώνια 
   πατίνια 
    σκούτερ 
    τροχοσανίδα [skateboard] 
    σκι 
    έλκηθρο (χιονολισθητικό όχημα) 
    αναπηρική καρέκλα (αυτόματη) 
 

(στ) Οδηγός είναι ο επιβάτης ενός μεταφορικού οχήματος ο οποίος το χειρίζεται ή σκοπεύει να το 
χειριστεί. 

 
(ζ) Επιβάτης είναι κάθε άλλος επιβάτης σε ένα μεταφορικό όχημα εκτός του οδηγού. 
 
  Εξαιρούνται:  άτομο που ταξιδεύει στο εξωτερικό μέρος του οχήματος - βλέπε ορισμό (η) 
 
 (η) Άτομο στο εξωτερικό μέρος οχήματος είναι κάθε άτομο που μεταφέρεται από ένα όχημα χωρίς να 

καταλαμβάνει το χώρο που κανονικά προορίζεται για τον οδηγό ή τους επιβάτες, ή το χώρο που 
προορίζεται για τη μεταφορά αγαθών. 

 
  Περιλαμβάνονται:  άτομο (που ταξιδεύει σε): 
  αμάξωμα (καρότσα) 
  προφυλακτήρα 
  που κρέμεται απ’ έξω από το όχημα 
  οροφή (σχάρα) 
  βατήρα οχήματος 
  σκαλοπάτι επιβίβασης 
 

(θ) Ποδήλατο θεωρείται κάθε μεταφορικό όχημα που λειτουργεί αποκλειστικά με πετάλια.. 
 
  Περιλαμβάνονται:  δίκυκλο ποδήλατο 
  τρίκυκλο ποδήλατο 
 
 Αποκλείονται:  μηχανοκίνητο δίκυκλο - βλέπε ορισμό (ια) 
 
(ι) Ποδηλάτης είναι κάθε άτομο που οδηγεί ποδήλατο ή βρίσκεται σε  πλευρικό καλάθι, σχάρα ή 

τρέϊλερ προσαρτημένο στο ποδήλατο. 
 
(ια) Μοτοσικλέτα είναι ένα δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με μια ή δύο σέλες και μερικές φορές με 

τρίτο τροχό για την στήριξη πλευρικού καλαθιού. Το πλευρικό καλάθι θεωρείται μέρος της 
μοτοσικλέτας. 

 
  Περιλαμβάνονται:  μοτοποδήλατο 
   μηχανοκίνητο σκούτερ 
   μοτοσικλέτα: 
   ΜΚΑ 
   συνδυασμός 
   με πλευρικό καλάθι 
  μηχανοκίνητο μοτοποδήλατο 
  μηχανοκίνητο μοτοποδήλατο περιορισμένης ταχύτητας 
 
  Εξαιρούνται:  μηχανοκίνητο τρίκυκλο - βλέπε ορισμό (ιγ) 
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(ιβ) Μοτοσικλετιστής είναι κάθε άτομο που οδηγεί μοτοσικλέτα ή βρίσκεται σε πλευρικό καλάθι ή 

τρέϊλερ προσαρτημένο στη μοτοσικλέτα. 
 
(ιγ) Τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα είναι ένα μηχανοκίνητο τρίκυκλο σχεδιασμένο πρωτίστως για 

χρήση σε οδόστρωμα. 
 
  Περιλαμβάνονται:  μηχανοκίνητο τρίκυκλο  
  μηχανοκίνητο αμάξι τριών τροχών 
 
  Εξαιρούνται:  μοτοσικλέτα με πλευρικό καλάθι - βλέπε ορισμό (ια) 
  ειδικό όχημα παντός εδάφους - βλέπε ορισμό (κγ) 
 
(ιδ) Αυτοκίνητο είναι ένα τετράτροχο μηχανοκίνητο όχημα σχεδιασμένο πρωτίστως για τη μεταφορά 

έως 10 ατόμων. Όχημα ή τροχόσπιτο ρυμουλκούμενο από το αυτοκίνητο θεωρείται μέρος του 
αυτοκινήτου. 

 
  Περιλαμβάνονται:  μίνι-μπας (minibus) 
 
(ιε)  Ο όρος μηχανοκίνητο όχημα ή όχημα μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα οχήματα μεταφοράς. Η 

κατά περίπτωση χρήση των όρων πρέπει να καθορίζεται ώστεν α προσδιορίζεται ο κατάλληλος 
κωδικός. Εάν οι όροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο διφορούμενο, χρησιμοποιήστε τον κωδικό 
για το «μη καθορισμένο». Όχημα ή τροχόσπιτο ρυμουλκούμενο από το μηχανοκίνητο όχημα 
θεωρείται μέρος του μηχανοκίνητου οχήματος. 

 
(ιστ)  Ένα ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) είναι ένα τετράτροχο ή εξάτροχο μηχανοκίνητο όχημα 

που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη μεταφορά αγαθών, έχει βάρος μικρότερο από το όριο 
ταξινόμησης ως βαρύ όχημα και δεν απαιτεί ειδική άδεια οδήγησης. 

 
(ιζ)  Όχημα μεταφοράς βαρέων φορτίων (βαρύ όχημα) είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα σχεδιασμένο 

πρωτίστως για τη μεταφορά αγαθών, το οποίο πληροί τα τοπικά κριτήρια ταξινόμησης ως βαρύ 
όχημα ως προς το ολικό βάρος του οχήματος μαζί με τα κινητήρια υγρά (kerbside weight) 
(συνήθως άνω των 3500 kg) και το οποίο απαιτεί ειδική άδεια οδήγησης. 

 
(ιη)  Λεωφορείο είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα σχεδιασμένο ή ειδικά προσαρμοσμένο πρωτίστως για 

τη μεταφορά άνω των 10 ατόμων, το οποίο απαιτεί ειδική άδεια οδήγησης. 
 
  Περιλαμβάνονται:  πούλμαν 
 
(ιθ) Τρένο ή σιδηροδρομικό όχημα είναι κάθε μέσο με ή χωρίς βαγόνια προσαρτημένα σε αυτό, 

σχεδιασμένο για να κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές. 
 

  Περιλαμβάνονται:  αστικό: 
   ηλεκτροκίνητο  } (που κινείται κυρίως σε δικό του δρόμο 
   τραμ  }   κλειστό για τα άλλα οχήματα)  
  σιδηρόδρομος [τρένο], με οποιαδήποτε πηγή ενέργειας [πετρέλαιο] 

[ηλεκτρικό ρεύμα] [ατμό]:
   εναέριος σιδηρόδρομος (τελεφερίκ)
   με μια ή δύο σιδηροτροχιές
   υπόγειος ή εναέριος (ανυψωμένος)
  άλλο όχημα σχεδιασμένο να κινείται σε σιδηροτροχιές 
 
  Εξαιρούνται:  αστικά ηλεκτροκίνητα [τραμ, τρόλεϋ] που κινούνται σε λωρίδα που αποτελεί 

τμήμα δημοσίου δρόμου ή εθνικής οδού - βλέπε ορισμό (κ) 
 

(κ) Το τραμ είναι ένα μέσο σχεδιασμένο και χρησιμοποιούμενο κυρίως για τη μεταφορά ατόμων 
εντός ενός δήμου, το οποίο κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές, υπόκειται συνήθως στα κανονικά 
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σήματα κυκλοφορίας, και κινείται κυρίως στα δεξιά του δρόμου που αποτελεί μέρος του 
οδοστρώματος. Όχημα ρυμουλκούμενο από το τραμ θεωρείται μέρος του τραμ. 

 
   
Περιλαμβάνονται:  αστικά ηλεκτρικά τρένα, εφόσον λειτουργούν σε δημόσιο δρόμο ή εθνική 

οδό 
  τραμ  
  τρόλεϋ 
 
(κα) Ειδικό όχημα που χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους είναι ένα μηχανοκίνητο 

όχημα σχεδιασμένο πρωτίστως για χρήση μέσα στα κτίρια και τους χώρους των βιομηχανικών 
και εμπορικών εγκαταστάσεων. 

 
  Περιλαμβάνονται:  οχήματα κινούμενα με μπαταρία: 
   όχημα μεταφοράς επιβατών σε αεροδρόμιο 
   φορτηγό (αποσκευών) (αλληλογραφίας) 
  όχημα μεταφοράς άνθρακα σε ορυχείο  
  κλαρκ  
  όχημα μεταφοράς ξυλείας 
  αυτοκινούμενο βιομηχανικό φορτηγό 
  φορτηγό μεταφοράς αποσκευών σε σταθμό 
  τραμ, φορτηγό ή ανοιχτό όχημα (tub) σε ορυχείο ή λατομείο  
 

(κβ) Ειδικό όχημα πρωτίστως χρησιμοποιούμενο στη γεωργία (αγροτικό μηχάνημα) είναι ένα 
μηχανοκίνητο όχημα σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στην κτηνοτροφία και τη γεωργία 
(κηπευτική), για παράδειγμα για την καλλιέργεια της γης, τη φροντίδα και συγκομιδή της σοδειάς 
και τη μεταφορά υλικών στο αγρόκτημα. 

 
  Περιλαμβάνονται:  θεριζοαλωνιστική μηχανή 
  αυτοκινούμενο αγροτικό μηχάνημα 
  τρακτέρ (και τρέϊλερ) 
 
(κγ) Ειδικό οικοδομικό όχημα είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στις 

κατασκευές (και κατεδάφιση) δρόμων, κτιρίων και άλλων δομών. 
 
  Περιλαμβάνονται:  γαιοπροωθητής (μπουλντόζα) 
  εκσκαφέας 
  ανατρεπόμενο όχημα 
  κατεδαφιστικό μηχάνημα 
  χωματουργικό μηχάνημα 
  οδοστρωτήρας 
 

(κδ) Ειδικό όχημα μη κινούμενο επί ασφαλτοδρόμου (παντός εδάφους) είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα 
ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κινείται σε ανώμαλα ή μαλακά εδάφη ή στο χιόνι. 
Παραδείγματα ειδικού σχεδιασμού είναι η υψηλή κατασκευή, ειδικές ρόδες και ελαστικά, οι 
ερπύστριες και η στήριξη σε «μαξιλάρι» αέρος. 

 
  Περιλαμβάνονται:  χόβερκραφτ σε ξηρά ή έλος 
  όχημα μετακίνησης σε χιόνι  
 
  Εξαιρούνται:  χόβερκραφτ σε ανοιχτό υδάτινο χώρο - βλέπε ορισμό (κε) 
 
(κε) Πλωτό σκάφος είναι κάθε μέσο που μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα επί ύδατος. 
 
 Περιλαμβάνονται:  χόβερκραφτ ΜΚΑ 
 
(κστ) Αεροσκάφος είναι κάθε μέσο που μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα στον αέρα. 
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Οδηγίες ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ατυχημάτων μεταφοράς 
 
1. Εάν για ένα συμβάν δεν έχει προσδιοριστεί εάν ήταν οδικό ή μη οδικό ατύχημα, θεωρείται ότι 

είναι: 
 α) Οδικό ατύχημα όταν το συμβάν ταξινομείται στις κατηγορίες V10-V82 και V87. 
 β) Μη οδικό ατύχημα όταν το συμβάν ταξινομείται στις κατηγορίες V83-V86. Σε αυτές τις 

κατηγορίες το θύμα είναι είτε πεζός είτε επιβάτης οχήματος σχεδιασμένου κυρίως για χρήση 
εκτός δρόμου [off-road]. 

 
2. Όταν αναφέρονται ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται περισσότερα από ενός είδους μεταφορικά 

μέσα,  θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
 αεροσκάφος και διαστημόπλοιο (V95-V97) 
  θαλάσσιο σκάφος (V90-V94) 
  άλλοι τύποι μέσων μεταφοράς (V01-V89, V98-V99) 
 
3. Όταν οι περιγραφές του οδικού ατυχήματος δεν καθορίζουν εάν το θύμα είναι επιβάτης και το θύμα 

περιγράφεται ότι: 
   } { ζώο με αναβάτη 
   } { όχημα συρόμενο από ζώο 
   } { ποδήλατο  
   } { μπουλντόζα  
  έχει υποστεί σύνθλιψη } { λεωφορείο   
  έχει παρασυρθεί }      { αυτοκίνητο 
  έχει χτυπηθεί }    { μοτοσικλέτα 
 έχει τραυματιστεί }      από οποιοδήποτε όχημα { μηχανοκίνητο τρίκυκλο 
  έχει σκοτωθεί }συμπεριλαμβανομένων των εξής { ημιφορτηγό 
  έχει χτυπηθεί και ριχτεί κάτω } { όχημα αναψυχής 
  έχει πατηθεί } { όχημα δρόμου 
   } { τρακτέρ 
   } { τρένο 
   } { τραμ 
   } { φορτηγό 
   } { κλειστό φορτηγό (βαν) 
 ταξινομήστε το θύμα ως πεζό (κατηγορίες V01-V09). 
 
4. Όπου οι περιγραφές του οδικού ατυχήματος δεν καθορίζουν το ρόλο του θύματος, όπως: 
  αεροπλάνο } } 
  ποδήλατο } } 
  πλωτό μέσο } } 
  μπουλντόζα } } 
  λεωφορείο } } 
  αυτοκίνητο } } 
  μοτοσικλέτα } } 
  μηχανοκίνητο τρίκυκλο }  ατύχημα } 
  ημιφορτηγό }  σύγκρουση } 
  όχημα αναψυχής }  τρακάρισμα }   ΜΚΑ 
  διαστημικό σκάφος }  ναυάγιο } 
  ηλεκτρικό τρένο } } 
  τρακτέρ } } 
  τρένο } } 
  τραμ } } 
  φορτηγό } } 
  κλειστό φορτηγό } } 
  θαλάσσιο σκάφος } } 
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  ταξινομήστε το θύμα ως επιβάτη ή αναβάτη του αναφερόμενου οχήματος. 
 
 Εάν αναφέρονται πέραν του ενός οχήματος, μην κάνετε υποθέσεις σχετικά με το όχημα στο οποίο 

επέβαινε το θύμα, εκτός κι αν τα οχήματα είναι τα ίδια. Αντίθετα, κωδικοποιήστε στις κατάλληλες 
κατηγορίες V87-V88, V90-V94, V95-V97, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας που 
αναφέρεται στη σημείωση 2 παραπάνω. 

         
5. Όπου οδικό ατύχημα, όπως: 
  όχημα (μηχανοκίνητο) (μη μηχανοκίνητο): 
   που αποτυγχάνει να πάρει στροφή 
   που βρίσκεται εκτός ελέγχου (εξαιτίας): 
      σκασμένου ελαστικού 
      οδηγού που αποκοιμήθηκε 
      απροσεξίας οδηγού 
      υπερβολικής ταχύτητας 
       μηχανικής βλάβης 
  που καταλήγει σε σύγκρουση, ταξινομήστε το ατύχημα ως σύγκρουση. Εάν συνέβη ατύχημα χωρίς 

σύγκρουση, ταξινομήστε το ως ατύχημα χωρίς σύγκρουση σύμφωνα με το είδος του οχήματος που 
ενεπλάκη.  

 
6. Όταν οδικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη όχημα σε κίνηση, όπως: 
  τυχαία δηλητηρίαση από καυσαέρια οχήματος σε κίνηση 
   θραύση οποιουδήποτε τμήματος οχήματος σε κίνηση 
   έκρηξη οποιουδήποτε τμήματος οχήματος σε κίνηση 
   πτώση, άλμα ή τυχαία ώθηση του ατόμου από το όχημα σε κίνηση 
   φωτιά που ξεκίνησε από όχημα σε κίνηση 
   πρόσκρουση αντικειμένου που πετάχτηκε στο όχημα σε κίνηση 
   τραυματισμός λόγω πρόσκρουσης σε τμήμα του οχήματος σε κίνηση ή αντικείμενο  
   τραυματισμός από κινούμενο μέρος οχήματος σε κίνηση 
   αντικείμενο που πέφτει μέσα/πάνω στο όχημα σε κίνηση 
  που είχε ως αποτέλεσμα επακόλουθη σύγκρουση, ταξινομήστε το ατύχημα ως σύγκρουση. Εάν 

συνέβη ατύχημα χωρίς σύγκρουση, ταξινομήστε το ως ατύχημα χωρίς σύγκρουση σύμφωνα με τον 
τύπο του οχήματος που ενεπλάκη.  

         
7. Χερσαία ατυχήματα μεταφοράς που περιγράφονται ως:     
  σύγκρουση (λόγω απώλειας ελέγχου)(σε αυτοκινητόδρομο) ανάμεσα σε όχημα και: 
   αντέρεισμα (γέφυρας) (ανισόπεδης διάβασης) } 
   πεσμένο βράχο } 
   μπάρα φύλαξης σιδηροδρομικής γραμμής ή συνοριακό φράκτη } 
   διαχωριστική νησίδα αυτοκινητόδρομου }  περιλαμβάνονται  
   καθίζηση εδάφους (μη μετακινούμενου) }  στους κωδικούς  
   αντικείμενο που πετάχτηκε μπροστά από το μηχανοκίνητο όχημα }  V17, V27, V37, V47, 
   νησίδα ασφαλείας }  V57, V67 και V77 
   δέντρο } 
   σήμα ή πινακίδα κυκλοφορίας (προσωρινά) } 
   στύλος ηλεκτρικού ρεύματος } 
   οδόφραγμα } 
   άλλο αντικείμενο, σταθερό, κινούμενο ή κινητό } 
  ανατροπή του οχήματος (χωρίς σύγκρουση) περιλαμβάνονται στους κωδικούς V18, V28, V38, 

V48, V58, V68, και V78   
  σύγκρουση με ζώο (κοπάδι ζώων) (χωρίς επίβλεψη) περιλαμβάνονται στους κωδικούς V10, V20, 

V30, V40, V50, V60 και V70 
  σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη περιλαμβάνονται στους κωδικούς 

V16, V26, V36, V46, V56, V66 και V76. 
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Πεζός που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς  
(V01-V09)  
 
Εξαιρούνται: σύγκρουση πεζού (που μεταφέρεται) με άλλο πεζό (που επίσης μεταφέρεται) (W51) 
   με επακόλουθη πτώση (W03) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V01- V06: 
.0  Μη οδικό ατύχημα 
.1  Οδικό ατύχημα 
.9  Μη καθορισμένο οδικό ή μη οδικό ατύχημα 
 
V01    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V02    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V03    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό 

(βαν) 
[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V04    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 

[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V05    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V06    Πεζός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V01 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα που ρυμουλκείται από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με 

τραμ  
  
V09    Πεζός που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 

Περιλαμβάνονται:  πεζός που τραυματίζεται από ειδικό όχημα 
V09.0   Πεζός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα με συμμετοχή άλλων και μη καθορισμένων 

μηχανοκίνητων οχημάτων 
V09.1   Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα 
V09.2   Πεζός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα με συμμετοχή άλλων και μη καθορισμένων 

μηχανοκίνητων οχημάτων 
V09.3   Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα 
V09.9   Πεζός που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο ατύχημα μεταφοράς  
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Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς  
(V10-V19) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V10- V18: 

.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα  

.3  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από όχημα 

.4  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.5  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα  

  
V10    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται:  σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V16) 

  
V11    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V12    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
V13   Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό 

φoρτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V14    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ μεταφορικό όχημα ή λεωφορείο 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
V15    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή με όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V16    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα μη μηχανοκίνητα οχήματα 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 

  
V17    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V18    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα χωρίς σύγκρουση 

[Βλέπε πριν το V10 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται:  πτώση από ανατροπή ποδηλάτου (χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση): 
    ΜΚΑ 
    χωρίς σύγκρουση 
  
V19    Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα 
V19.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
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V19.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 

V19.2   Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη 
καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση ποδηλάτου ΜΚΑ,σε μη οδικό (ατύχημα) 

V19.3   Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα  
Ατύχημα με ποδήλατο ΜΚΑ, μη οδικό  
Ποδηλάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ 

V19.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V19.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V19.6   Μη καθορισμένος ποδηλάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη 
καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση ποδηλάτου ΜΚΑ, (οδικό ατύχημα) 

V19.8   Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα 
μεταφοράς 
Παγίδευση από τμήμα του ποδηλάτου 

V19.9   Ποδηλάτης [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα  
Ατύχημα με ποδήλατο ΜΚΑ 

  
  
 
Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς  
(V20-V29) 
 
Περιλαμβάνονται:  μοτοποδήλατο 
  μοτοσυκλέτα με πλευρικό καλάθι 
  μηχανοκίνητο δίκυκλο 
  μηχανοκίνητη βέσπα (σκούτερ) 
Εξαιρούνται:  τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα (V30-V39) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V20-V28: 
 
.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση  

.4  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.5  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

  
V20    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V26) 

  
V21    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
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V22    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο 
όχημα 
[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V23    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή 

κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V24    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή 

λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V25    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V26    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 

  
V27    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V28    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 

[Βλέπε πριν το V20 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται: πτώση από ανατροπή μοτοσυκλέτας (χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση): 
    ΜΚΑ  
    χωρίς σύγκρουση 
  
V29    Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
V29.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V29.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V29.2   Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη 

καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση μοτοσυκλέτας ΜΚΑ, μη οδικό ατύχημα 

V29.3   Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη  οδικό 
ατύχημα 
Ατύχημα με μοτοσυκλέτα ΜΚΑ, μη οδικό 
Μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ 

V29.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V29.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V29.6 Μη καθορισμένος μοτοσυκλετιστής που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη 
καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση μοτοσυκλέτα ΜΚΑ, οδικό ατύχημα 

V29.8   Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα 
μεταφοράς 
Παγίδευση από τμήμα της μοτοσυκλέτας 

V29.9   Μοτοσυκλετιστής [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα 
Ατύχημα με μοτοσυκλέτα ΜΚΑ 
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Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε 
ατύχημα μεταφοράς  
(V30- V39) 
 
Περιλαμβάνονται: μηχανοκίνητο τρίκυκλο 
Εξαιρούνται:  μοτοσυκλέτα με πλευρικό καλάθι (V20-V29) 
  όχημα σχεδιασμένο κυρίως για χρήση εκτός δρόμου (V86) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα  χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V30-V38: 

.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχού μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη 
οδικό ατύχημα 

.4  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση 

.5  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.6  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.7  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9 Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
  
V30    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό 

ή ζώο 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V36) 

  
V31    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

ποδήλατο 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V32    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V33    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V34    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ 

όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V35    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
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V36   Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο 
μη μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 

  
V37 Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V38    Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 

χωρίς σύγκρουση 
[Βλέπε πριν το V30 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται: πτώση από τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα που έχει ανατραπεί: 
    ΜΚΑ  
    χωρίς σύγκρουση 
  
V39   Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα και μη 

καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
V39.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V39.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V39.2   Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε 

σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, σε μη οδικό (ατύχημα) 
V39.3   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη 

καθορισμένο μη οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, σε μη οδικό (ατύχημα) 
  Επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα  ΜΚΑ 
V39.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V39.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V39.6   Μη καθορισμένος επιβάτης τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε 

σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, (οδικό ατύχημα) 
V39.8   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε άλλα 

καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
  Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος 
V39.9   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη 

καθορισμένο οδικό ατύχημα 
Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος 
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Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς  
(V40-V49) 
 
Περιλαμβάνονται: μικρό λεωφορείο (minibus) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα  χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V40-V48: 

.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.4  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση  

.5  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.6  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.7  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

  
V40    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 

[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V46) 

  
V41    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
V42    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με δίτροχο ή τρίτροχο 

μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V43    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή 

κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V44    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή 

λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V45    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται 

σε σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V46    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 
  
V47   Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
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V48   Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 
[Βλέπε πριν το V40 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται:  ανατροπή 
    ΜΚΑ 
    χωρίς σύγκρουση 
  
V49    Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα 

μεταφοράς 
V49.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V49.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V49.2   Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση με άλλα και μη 

καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση αυτοκινήτου ΜΚΑ, μη οδικό (ατύχημα) 

V49.3   Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό 
ατύχημα 
Αυτοκινητιστικό ατύχημα ΜΚΑ, μη οδικό  
Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ 

V49.4   Οδηγός αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα 
μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V49.5   Επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα 
μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 

V49.6   Μη καθορισμένος επιβάτης αυτοκινήτου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και 
μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
Σύγκρουση αυτοκινήτου ΜΚΑ (οδικό ατύχημα) 

V49.8   Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα 
ατυχήματα μεταφοράς 
Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα αυτοκινήτου 

V49.9   Επιβάτης αυτοκινήτου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό 
ατύχημα 
Αυτοκινητιστικό ατύχημα ΜΚΑ 
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Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 
ατύχημα μεταφοράς  
(V50-V59) 
  
Εξαιρούνται:  βαρύ όχημα μεταφοράς (V60-V69) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V50-V58: 

.0 Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 
μη οδικό ατύχημα 

.4  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση  

.5  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.6  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.7  Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 
οδικό ατύχημα 

  
V50    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

πεζό ή ζώο 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V56) 
  
V51    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

ποδήλατο 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V52    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

δίτροχο ή τρίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V53    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V54    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V55    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V56    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 

άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με  ζώο με αναβάτη, με τραμ 
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V57    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με 
σταθερό ή ακινητοποιημένο αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V58   Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε ατύχημα 

μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 
[Βλέπε πριν το V50 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται:  ανατροπή: 
    ΜΚΑ  
    χωρίς σύγκρουση 
  
V59    Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε άλλα και μη 

καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
V59.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V59.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V59.2   Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται 

σε σύγκρουση  με άλλα και  μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό ατύχημα 
V59.3   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 

μη καθορισμένο μη οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό  
  Επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

ΜΚΑ  
V59.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V59.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και  μη καθορισμένα  μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V59.6   Μη καθορισμένος επιβάτης ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται 

σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν), (οδικό ) 
V59.8   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 

άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
  Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) 
V59.9   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) που τραυματίζεται σε 

μη καθορισμένο οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή ημιφορτηγού ή κλειστού φορτηγού (βαν) 
  
  



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 721

Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα 
μεταφοράς 
(V60-V69)  
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V60-V68: 

.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς, που τραυματίζεται σε μη οδικό 
ατύχημα 

.4  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση 

.5  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.6  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.7  Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε οδικό 
ατύχημα 

  
V60   Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 

[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V66) 

  
V61    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
V62    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται με δίτροχο ή τρίτροχο 

μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V63    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, 

ημιφορτηγό ή κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V64    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα 

μεταφοράς ή λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V65    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή 

όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V66    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη  

μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 
  
V67    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή 

ακινητοποιημένο αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
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V68    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς 
σύγκρουση 
[Βλέπε πριν το V60 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται: ανατροπή: 
    ΜΚΑ  
    χωρίς σύγκρουση 
  
V69    Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα 

ατυχήματα μεταφοράς 
V69.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V69.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V69.2   Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε 

σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς, μη οδικό  
V69.3   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη 

καθορισμένο μη οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς, μη οδικό  
  Επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη οδικό ΜΚΑ 
V69.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V69.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V69.6   Μη καθορισμένος επιβάτης βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε 

σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς (οδικό ατύχημα) 
V69.8   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε άλλα 

καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
  Παγίδευση από πόρτα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα βαρέος οχήματος μεταφοράς 
V69.9   Επιβάτης [οποιοσδήποτε] βαρέος οχήματος μεταφοράς που τραυματίζεται σε μη 

καθορισμένο οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα ΜΚΑ με συμμετοχή βαρέος οχήματος μεταφοράς 
  
  
Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς  
(V70-V79) 
 
Εξαιρούνται: μίνι λεωφορείο (V40-V49) 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V70-V78: 

.0  Οδηγός που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.1  Επιβάτης που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.2  Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.3  Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 

.4  Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση  

.5  Οδηγός που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.6  Επιβάτης που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.7  Άτομο στο εξωτερικό οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 

.9  Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
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V70    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή ζώο 

[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Εξαιρούνται: η σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V76) 

  
V71    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 

[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
V72    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο 

μηχανοκίνητο όχημα 
[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V73    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό ή 

κλειστό φορτηγό (βαν) 
[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V74    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με βαρύ όχημα μεταφοράς ή 

λεωφορείο 
[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V75    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή όχημα που κινείται 

σε σιδηροδρομικές γραμμές 
[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  
V76    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 

[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο, με ζώο με αναβάτη, με τραμ 

  
V77    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
V78    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 

[Βλέπε πριν το V70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται:  ανατροπή: 
    ΜΚΑ  
    χωρίς σύγκρουση 
  
V79    Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα 

μεταφοράς 
V79.0   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V79.1   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
V79.2   Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη 

καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε μη οδικό ατύχημα 
  Σύγκρουση λεωφορείου ΜΚΑ, μη οδικό ατύχημα 
V79.3   Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο μη οδικό 

ατύχημα 
  Ατύχημα με λεωφορείο ΜΚΑ, μη οδικό  
  Επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα ΜΚΑ 
V79.4   Οδηγός που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
V79.5   Επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη καθορισμένα μηχανοκίνητα 

οχήματα σε οδικό ατύχημα 
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V79.6   Μη καθορισμένος επιβάτης λεωφορείου που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλα και μη 
καθορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σε οδικό ατύχημα 

  Σύγκρουση λεωφορείου ΜΚΑ, οδικό ατύχημα 
V79.8   Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα 

ατυχήματα μεταφοράς 
  Παγίδευση από πόρτα ή άλλο τμήμα του λεωφορείου 
V79.9   Επιβάτης λεωφορείου [οποιοσδήποτε] που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό 

ατύχημα 
  Ατύχημα με λεωφορείο ΜΚΑ 
 
 
 
Άλλα ατυχήματα χερσαίας μεταφοράς  
(V80-V89)  
  
V80   Αναβάτης ζώου ή επιβάτης οχήματος συρόμενου από ζώο που τραυματίζεται σε ατύχημα 

μεταφοράς 
V80.0   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται λόγω πτώσης από ζώο ή από όχημα συρόμενο 

από ζώο σε ατύχημα χωρίς σύγκρουση 
  Ανατροπή: 
   ΜΚΑ  
   χωρίς σύγκρουση 
V80.1   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με πεζό ή άλλο ζώο 
  Εξαιρούνται: σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V80.7) 
V80.2   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ποδήλατο 
V80.3   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με δίτροχο ή τρίτροχο 

μηχανοκίνητο όχημα 
V80.4   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με αυτοκίνητο, ημιφορτηγό, 

κλειστό φορτηγό (βαν), βαρύ όχημα μεταφοράς ή λεωφορείο 
V80.5   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο καθορισμένο 

μηχανοκίνητο  όχημα 
V80.6   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τραίνο ή με όχημα που 

κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
V80.7   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
  Σύγκρουση με: 
   ζώο με αναβάτη  
   όχημα συρόμενο από ζώο 
   τραμ 
V80.8   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με σταθερό ή ακινητοποιημένο 

αντικείμενο 
V80.9   Αναβάτης ή επιβάτης που τραυματίζεται σε άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα 

μεταφοράς 
  Ατύχημα με όχημα συρόμενο από ζώο ΜΚΑ 
  Ατύχημα αναβάτη ζώου ΜΚΑ 
  
V81    Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές ο οποίος 

τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Περιλαμβάνονται: άτομο στο εξωτερικό του τραίνου  
V81.0   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται σε σύγκρουση  με μηχανοκίνητο όχημα σε μη οδικό ατύχημα 
V81.1   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται σε σύγκρουση  με μηχανοκίνητο όχημα σε οδικό ατύχημα 
V81.2   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται σε σύγκρουση  με τροχαίο υλικό 
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V81.3   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 
τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο αντικείμενο 

  Σύγκρουση συρμού ΜΚΑ 
V81.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από τραίνο ή όχημα που 

κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
V81.5   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται από πτώση μέσα σε τραίνο ή σε όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές 
γραμμές 

  Εξαιρούνται:  πτώση: 
    κατά τη διάρκεια εκτροχιασμού: 
       με προηγηθείσα σύγκρουση (V81.0-V81.3) 
       χωρίς προηγηθείσα σύγκρουση (V81.7) 
    κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V81.4) 
V81.6   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται λόγω πτώσης από τραίνο ή όχημα που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές 
  Εξαιρούνται:  πτώση: 
    κατά τη διάρκεια εκτροχιασμού: 
       με προηγηθείσα σύγκρουση (V81.0-V81.3) 
       χωρίς προηγηθείσα σύγκρουση (V81.7) 
    κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V81.4) 
V81.7   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται κατά τον εκτροχιασμό, χωρίς προηγηθείσα σύγκρουση 
V81.8   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα σιδηροδρομικά ατυχήματα: 
  Έκρηξη ή πυρκαγιά 
  Ατύχημα από: 
   κατολίσθηση 
   πτώση βράχου 
   πτώση δένδρου 
  Εξαιρούνται:  εκτροχιασμός: 
    με προηγηθείσα σύγκρουση (V81.0-V81.3) 
    χωρίς προηγηθείσα σύγκρουση (V81.7) 
V81.9   Επιβάτης τραίνου ή οχήματος που κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές, ο οποίος 

τραυματίζεται σε μη καθορισμένο σιδηροδρομικό ατύχημα 
  Σιδηροδρομικό ατύχημα ΜΚΑ 

 
V82 Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Περιλαμβάνονται: άτομο στο εξωτερικό του τραμ 
V82.0   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με μηχανοκίνητο όχημα σε μη οδικό 

ατύχημα 
V82.1   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με μηχανοκίνητο όχημα σε οδικό 

ατύχημα 
V82.2   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με ή σε χτύπημα από τροχαίο υλικό 
V82.3   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε σύγκρουση  με άλλο αντικείμενο 
  Εξαιρούνται:  σύγκρουση με όχημα συρόμενο από ζώο ή με ζώο με αναβάτη (V82.8) 
V82.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το τραμ 
V82.5   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται από πτώση μέσα στο τραμ 
  Εξαιρούνται: πτώση: 
    κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V82.4) 
    από προηγηθείσα σύγκρουση (V82.0-V82.3) 
V82.6   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται λόγω πτώσης από το τραμ 
  Εξαιρούνται: πτώση: 
    κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση (V82.4) 
    από προηγηθείσα σύγκρουση (V82.0-V82.3) 
V82.7   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε εκτροχιασμό χωρίς προηγηθείσα σύγκρουση 
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V82.8   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς  
  Σύγκρουση με τραίνο ή άλλο μη μηχανοκίνητο όχημα 
V82.9   Επιβάτης τραμ που τραυματίζεται σε μη καθορισμένο οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα με τραμ ΜΚΑ 
  
V83    Επιβάτης ειδικού οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια ο 

οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Εξαιρούνται: όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση 

(W31)  
V83.0   Οδηγός ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V83.1   Επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα  
V83.2   Άτομο στο εξωτερικό ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό 

ατύχημα 
V83.3   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε 

οδικό ατύχημα 
V83.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό βιομηχανικό όχημα 
V83.5   Οδηγός ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V83.6   Επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V83.7   Άτομο στο εξωτερικό ειδικού βιομηχανικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό 

ατύχημα 
V83.9   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού βιομηχανικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη 

οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα με ειδικό βιομηχανικό όχημα ΜΚΑ 
  
V84    Επιβάτης ειδικού οχήματος, που χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, ο οποίος 

τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Εξαιρούνται: όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση 

(W30) 
V84.0   Οδηγός ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V84.1   Επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα  
V84.2   Άτομο στο εξωτερικό ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V84.3   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος, ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό 

ατύχημα 
V84.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό αγροτικό όχημα 
V84.5   Οδηγός ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V84.6   Επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V84.7   Άτομο στο εξωτερικό ειδικού αγροτικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό 

ατύχημα 
V84.9   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικού αγροτικού οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε μη 

οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα με ειδικό αγροτικό όχημα ΜΚΑ 
  
V85    Επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος, που τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Εξαιρούνται:  όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση 

(W31) 
V85.0   Οδηγός ειδικoύ οικοδομικού οχήματος, που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V85.1   Επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα  
V85.2   Άτομο στο εξωτερικό ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V85.3   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε οδικό 

ατύχημα 
V85.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από ειδικό οικοδομικό όχημα 
V85.5   Οδηγός ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V85.6   Επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V85.7   Άτομο στο εξωτερικό ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό 

ατύχημα 
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V85.9   Μη καθορισμένος επιβάτης ειδικoύ οικοδομικού οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό 
ατύχημα 

  Ατύχημα με ειδικό οικοδομικό όχημα ΜΚΑ 
  
V86    Επιβάτης ειδικού παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου οχήματος σχεδιασμένου 

κυρίως για χρήση εκτός δρόμου, ο οποίος τραυματίζεται σε ατύχημα μεταφοράς 
  Εξαιρούνται: όχημα που χρησιμοποιείται ενώ είναι σταθμευμένο ή βρίσκεται σε συντήρηση 

(W31) 
V86.0   Οδηγός οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος, ο 

οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V86.1   Επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου οχήματος ο 

οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα  
V86.2   Άτομο στο εξωτερικό οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός δρόμου 

οχήματος το οποίο τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V86.3   Μη καθορισμένος επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μηχανοκίνητου εκτός 

δρόμου οχήματος ο οποίος τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα 
V86.4   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από όχημα παντός εδάφους ή 

άλλο εκτός δρόμου μηχανοκίνητο όχημα 
V86.5   Οδηγός οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου οχήματος ο 

οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V86.6   Επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου οχήματος ο 

οποίος τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V86.7   Άτομο στο εξωτερικό του οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου μηχανοκίνητου 

οχήματος το οποίο τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
V86.9   Μη καθορισμένος επιβάτης οχήματος παντός εδάφους ή άλλου εκτός δρόμου 

μηχανοκίνητου οχήματος που τραυματίζεται σε μη οδικό ατύχημα 
  Ατύχημα με παντός εδάφους μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ 
  Ατύχημα με εκτός δρόμου μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ 
  
V87   Οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς του 

θύματος 
  Εξαιρούνται: σύγκρουση που αφορά: 
    ποδηλάτη (V10-V19) 
    πεζό (V01-V09) 
V87.0   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και δίτροχου ή τρίτροχου 

μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα) 
V87.1   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ  άλλου μηχανοκίνητου οχήματος και 

δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα) 
V87.2   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και ημιφορτηγού ή 

κλειστού φορτηγού (βαν) (οδικό ατύχημα) 
V87.3   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και λεωφορείου (οδικό 

ατύχημα) 
V87.4   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και βαρέος οχήματος 

μεταφοράς (οδικό ατύχημα) 
V87.5   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ βαρέος οχήματος μεταφοράς και 

λεωφορείου (οδικό ατύχημα) 
V87.6   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ τραίνου ή οχήματος που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινήτου (οδικό ατύχημα) 
V87.7   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ άλλων καθορισμένων μηχανοκίνητων 

οχημάτων (οδικό ατύχημα) 
V87.8   Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 

με συμμετοχή μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα) 
V87.9   Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα (με σύγκρουση) (χωρίς σύγκρουση) 

ατυχήματα μεταφοράς με συμμετοχή μη μηχανοκίνητου οχήματος (οδικό ατύχημα) 
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V88    Μη οδικό ατύχημα καθορισμένου τύπου, αλλά όπου είναι άγνωστος ο τρόπος μεταφοράς 

του θύματος 
  Εξαιρούνται: σύγκρουση που αφορά : 
    ποδηλάτη (V10-V19) 
    πεζό (V01- V09) 
V88.0   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και δίτροχου ή τρίτροχου 

μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα 
V88.1   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ άλλου μηχανοκίνητου οχήματος και 

δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα 
V88.2   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και ημιφορτηγού ή 

κλειστού φορτηγού (βαν), μη οδικό ατύχημα 
V88.3   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και λεωφορείου, μη οδικό 

ατύχημα 
V88.4   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ αυτοκινήτου και βαρέος οχήματος 

μεταφοράς, μη οδικό ατύχημα 
V88.5   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ βαρέος οχήματος μεταφοράς και 

λεωφορείου, μη οδικό ατύχημα 
V88.6   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ τραίνου ή οχήματος που κινείται σε 

σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινήτου, μη οδικό ατύχημα 
V88.7   Άτομο που τραυματίζεται σε σύγκρουση  μεταξύ άλλων καθορισμένων μηχανοκίνητων 

οχημάτων, μη οδικό ατύχημα 
V88.8   Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς χωρίς σύγκρουση 

με συμμετοχή μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα 
V88.9   Άτομο που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα (με σύγκρουση) (χωρίς σύγκρουση) 

ατυχήματα μεταφοράς με συμμετοχή μη μηχανοκίνητου οχήματος, μη οδικό ατύχημα 
  
V89    Ατύχημα με μηχανοκίνητο ή μη μηχανοκίνητο όχημα, χωρίς να καθορίζεται ο τύπος του 

οχήματος 
V89.0   Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μηχανοκίνητο όχημα, μη οδικό 
  Ατύχημα με μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ, μη οδικό 
V89.1   Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μη μηχανοκίνητο όχημα, μη 

οδικό 
  Ατύχημα με μη μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ (μη οδικό) 
V89.2   Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο μηχανοκίνητο όχημα, οδικό 
  Ατύχημα με μηχανοκίνητο όχημα [ΑΜΟ] ΜΚΑ 
  Οδικό ατύχημα ΜΚΑ 
V89.3   Άτομο που τραυματίζεται σε οδικό ατύχημα με μη καθορισμένο μη μηχανοκίνητο όχημα, 

οδικό 
  Οδικό ατύχημα με μη μηχανοκίνητο όχημα ΜΚΑ 
V89.9   Άτομο που τραυματίζεται σε ατύχημα με μη καθορισμένο όχημα 
  Σύγκρουση ΜΚΑ 
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Ατυχήματα μεταφοράς με πλωτά μέσα 
(V90-V94) 
 
Περιλαμβάνονται: ατυχήματα με πλωτά σκάφη κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα  χρησιμοποιούνται με τις κατηγορίες V90-V94: 

.0  Εμπορικό πλοίο 

.1  Επιβατικό πλοίο 
  Φερρυ-μπότ 
  Σκάφος ακτοπλοΐας 

.2  Αλιευτικό σκάφος 

.3  Άλλο μηχανοκίνητο πλωτό σκάφος 
  Χόβερκραφτ (ανοικτής θάλασσας) 
  Τζετ-σκι 

.4  Ιστιοφόρο 
  Θαλαμηγός (γιωτ) 

.5  Κανό ή καγιάκ 

.6  Φουσκωτό σκάφος (μη μηχανοκίνητο) 

.7  Θαλάσσιο σκι 

.8  Άλλο μη μηχανοκίνητο πλωτό σκάφος 
  Σανίδα σερφ 
  Ιστιοσανίδα 
  Αθλητής ιστιοσανίδας 

.9  Μη καθορισμένο πλωτό σκάφος 
  Λέμβος (βάρκα) ΜΚΑ 
  Πλοίο ΜΚΑ 
  Πλωτό σκάφος ΜΚΑ 
  
V90   Ατύχημα με πλωτό σκάφος που προκαλεί πνιγμό και εμβύθιση 

[Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται: πνιγμός και εμβύθιση που οφείλεται σε: 
    ανατροπή λέμβου 
    βύθιση λέμβου 
    πτώση ή άλμα από: 
       φλεγόμενο πλοίο 
       θαλάσσιο σκάφος που συνετρίβη 
    άλλο ατύχημα σε πλωτό σκάφος 
  Εξαιρούνται:  πνιγμός ή εμβύθιση που σχετίζεται με πλωτό μεταφορικό μέσο χωρίς 

ατύχημα σε σκάφος (V92) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 730

V91    Ατύχημα σε πλωτό σκάφος που προκαλεί άλλο τραυματισμό 
[Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται: οποιοσδήποτε τραυματισμός εκτός του πνιγμού και της εμβύθισης ως 
αποτέλεσμα ατυχήματος σε πλωτό σκάφος. 

   εγκαύματα από πυρκαγιά σε πλοίο  
   σύνθλιψη μεταξύ πλοίων που συγκρούστηκαν 
   σύνθλιψη από σωσίβια λέμβο μετά την εγκατάλειψη του πλοίου 
   πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση  ή άλλο ατύχημα του σκάφους 
   χτύπημα από πτώση αντικειμένου μετά απο ατύχημα σε πλωτό σκάφος 
   τραυματισμός σε ατύχημα σκάφους, κατόπιν συγκρούσεως αυτού 
   χτύπημα από λέμβο ή μέρους αυτής μετά από πτώση ή άλμα από 

κατεστραμμένη λέμβο 
  Εξαιρούνται: εγκαύματα από περιορισμένη πυρκαγιά ή έκρηξη πάνω στο πλοίο (V93) 
  
V92  Πνιγμός και εμβύθιση που σχετίζεται με πλωτά μεταφορικά μέσα χωρίς ατύχημα σε 

σκάφος 
[Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται: πνιγμός και εμβύθιση ως αποτέλεσμα ατυχήματος, όπως: 
    πτώση: 
       από σανιδόσκαλα πλοίου 
       από το πλοίο 
       από το πλοίο στη θάλασσα 
    ρίξιμο στη θάλασσα από το κούνημα του πλοίου 
    τα κύματα παρέσυραν το θύμα από το πλοίο 
  Εξαιρούνται: πνιγμός ή εμβύθιση κολυμβητή ή δύτη που εκούσια πηδά από λέμβο η 

οποία δεν εμπλέκεται στο ατύχημα (W69, W73) 
  
V93    Ατύχημα πάνω σε πλωτό σκάφος χωρίς ατύχημα του σκάφους, που δεν προκαλεί πνιγμό ή 

εμβύθιση 
[Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

  Περιλαμβάνονται:  τυχαία δηλητηρίαση από αέρια ή καπνούς στο πλοίο  
   βλάβη του ατομικού αντιδραστήρα του σκάφους 
   σύνθλιψη από πτώση αντικειμένου πάνω στο πλοίο 
   υπερβολική θερμότητα στο: 
    λεβητοστάσιο 
    μηχανοστάσιο 
    χώρο εξατμιστήρα 
    χώρο φωτιάς  
   έκρηξη ατμολέβητα σε ατμόπλοιο 
   πτώση από ένα επίπεδο στο άλλο, μέσα στο σκάφος 
   πτώση από σκάλες ή ανεμόσκαλες, μέσα στο σκάφος 
   τραυματισμοί μέσα στο σκάφος που προκαλούνται από: 
    μηχανές: 
       του καταστρώματος  
       του μηχανοστασίου  
       της κουζίνας  
       του πλυντηρίου  
       φόρτωσης  
   περιορισμένη πυρκαγιά στο πλοίο 
   ατύχημα στις μηχανές, μέσα στο σκάφος 
  
V94    Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα πλωτών μεταφορών 

[Βλέπε πριν το V90 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  Περιλαμβάνονται:  ατύχημα ατόμου που δεν επιβαίνει στο σκάφος 
   χτύπημα από λέμβο κατά τη διάρκεια θαλάσσιου σκι 
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Αεροπορικά και διαστημικά ατυχήματα  
(V95-V97) 
  
V95   Ατύχημα σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη 
  Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με οποιοδήποτε αντικείμενο,  
   σταθερό, κινητό ή κινούμενο } 
   συντριβή  } του αεροσκάφους ή 
   έκρηξη } πάνω στο αεροσκάφος 
   πυρκαγιά } 
   αναγκαστική προσγείωση  } 
V95.0   Ατύχημα ελικοπτέρου με τραυματισμό επιβάτη 
V95.1   Ατύχημα πολύ ελαφρού, ελαφρού ή μηχανοκίνητου ανεμόπτερου με τραυματισμό επιβάτη 
V95.2   Ατύχημα με άλλο ιδιωτικό αεροσκάφος σταθερών πτερύγων, με τραυματισμό επιβάτη 
V95.3   Ατύχημα εμπορικού (επιβατικού) αεροσκάφους σταθερών πτερύγων, με τραυματισμό 

επιβάτη 
V95.4   Ατύχημα διαστημικού σκάφους με τραυματισμό επιβάτη  
V95.8   Άλλα αεροπορικά ατυχήματα με τραυματισμό επιβάτη 
V95.9   Μη καθορισμένο αεροπορικό ατύχημα με τραυματισμό επιβάτη 

Ατύχημα αεροσκάφους ΜΚΑ 
Αεροπορικό ατύχημα ΜΚΑ 

  
V96    Ατύχημα σε μη μηχανοκίνητο αεροσκάφος που προκαλεί τραυματισμό επιβάτη 
  Περιλαμβάνονται: σύγκρουση με οποιοδήποτε αντικείμενο, σταθερό,  
   κινητό ή κινούμενο  } 
   συντριβή } μηχανοκίνητου αεροσκάφους ή 
   έκρηξη } πάνω σε μηχανοκίνητο αεροσκάφος 
   πυρκαγιά  } 
   αναγκαστική προσγείωση  } 
V96.0   Ατύχημα αερόστατου με τραυματισμό επιβάτη 
V96.1   Ατύχημα αερόστατου με τραυματισμό επιβάτη 
V96.2   Ατύχημα μη μηχανοκίνητου ανεμόπτερου με τραυματισμό επιβάτη 
V96.8   Άλλα ατυχήματα μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών με τραυματισμό επιβάτη 
  Αερόπτερο που μεταφέρει άτομο 
V96.9   Μη καθορισμένο ατύχημα μη μηχανοκίνητου αεροσκάφους με τραυματισμό επιβάτη 

Ατύχημα μη μηχανοκίνητου αεροσκάφους ΜΚΑ 
  
V97    Άλλα καθορισμένα αεροπορικά ατυχήματα 

Περιλαμβάνονται:  ατυχήματα ατόμων που δεν επιβαίνουν στο αεροσκάφος 
V97.0   Επιβάτης αεροσκάφους που τραυματίζεται σε άλλα καθορισμένα ατυχήματα 

αερομεταφοράς 
Πτώση μέσα, πάνω σε, ή από το αεροσκάφος σε αεροπορικό ατύχημα 
Εξαιρούνται:  ατύχημα κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το αεροσκάφος (V97.1) 

V97.1   Άτομο που τραυματίζεται κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από το αεροσκάφος 
V97.2   Αλεξιπτωτιστής που τραυματίζεται σε αεροπορικό ατύχημα 
  Εξαιρούνται:  άτομο που κάνει καθοδική πτώση μετά από ατύχημα αεροσκάφους (V95-V96) 
V97.3   Άτομο στο έδαφος που τραυματίζεται από αεροπορικό ατύχημα 

Χτύπημα από αντικείμενο που πέφτει από το αεροσκάφος 
Τραυματισμός από περιστρεφόμενη έλικα 
Εισρόφηση στην τουρμπίνα (του αεροσκάφους) 
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V97.8   Άλλα αεροπορικά ατυχήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Τραυματισμός από μηχανές πάνω στο αεροσκάφος 

  Εξαιρούνται:  αεροπορικό ατύχημα  ΜΚΑ (V95.9) 
   έκθεση στις μεταβολές της πίεσης του αέρα κατά την απογείωση ή την 

προσγείωση (W94) 
 
 
Άλλα και μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς  
(V98-V99) 

 
Εξαιρούνται: ατύχημα οχήματος, μη καθορισμένο τύπο οχήματος (V89) 
  
V98    Άλλα καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
  Περιλαμβάνονται: ατύχημα σε, επάνω σε, ή που αφορά: 
    εναέριο βαγόνι (τελεφερίκ), χωρίς ράγες 
    λέμβο (θάλαμο) πάγου  
    λέμβο (θάλαμο) ξηράς  
    ανελκυστήρα σκι με καρέκλες 
    ανελκυστήρα σκι με γόνδολα  
   παγίδευση ή παράσυρση από  } 
   πτώση ή άλμα από       } τελεφερίκ, χωρίς ράγες 
   αντικείμενο που ρίχνεται από ή μέσα σε } 
 
V99    Μη καθορισμένα ατυχήματα μεταφοράς 
 
  
 
Άλλες εξωτερικές αιτίες τυχαίων τραυματισμών από ατυχήματα 
(W00-X59) 
  
 
Πτώσεις  
(W00-W19) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  επιθέσεις (Y01-Y02) 
  πτώση (σε)(από):  
   ζώο (V80.-) 
   φλεγόμενο κτίριο (X00) 
   μέσα στη φωτιά (X00-X04, X08-X09) 
   μέσα στο νερό (με πνιγμό ή εμβύθιση) (W65-W74) 
   μηχάνημα (σε λειτουργία) (W28-W31) 
   επαναλαμβανόμενες πτώσεις που δεν οφείλονται σε ατύχημα (R29.6) 
   όχημα μεταφοράς (V01-V99) 
  εκούσιος αυτοτραυματισμός (X80-X81) 
  
W00    Πτώση στο ίδιο επίπεδο συσχετιζόμενη με πάγο και χιόνι 
  [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται:  πτώση με αναφορά σε: 
    παγοπέδιλα και σκι (W02) 
    σκάλα και σκαλοπάτια (W10) 
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W01   Πτώση στο ίδιο επίπεδο από ολίσθηση, σκόνταμμα ή παραπάτημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται: πτώση που αφορά πάγο και χιόνι (W00) 

  
W02   Πτώση με παγοπέδιλα, σκι, πατίνια ή σκέϊτμπορντ [skateboard]    
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W03    Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο που οφείλεται σε σύγκρουση με ή ώθηση από άλλο άτομο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση πεζού με άλλον πεζό 
  Εξαιρούνται:  σύνθλιψη ή βίαιη ώθηση από πλήθος ή ανθρώπους που τρέπονται σε 

άτακτη φυγή (W52) 
   πτώση που αφορά πάγο και χιόνι (W00) 
  
W04   Πτώση κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή στήριξης από άλλα άτομα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  τυχαία πτώση ατόμου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του  

  
W05    Πτώση συσχετιζόμενη με αναπηρική καρέκλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W06    Πτώση συσχετιζόμενη με κρεβάτι 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W07    Πτώση συσχετιζόμενη με καρέκλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W08  Πτώση συσχετιζόμενη με άλλα έπιπλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W09   Πτώση συσχετιζόμενη με εξοπλισμό παιδικής χαράς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται: πτώση συσχετιζόμενη με μηχανήματα ψυχαγωγίας (W31) 

  
W10   Πτώση επάνω σε ή από σκάλες (κλίμακες) και σκαλοπάτια 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  πτώση (σε)(από): 
    κυλιόμενη σκάλα 
    κεκλιμένο επίπεδο 
    με την εμπλοκή πάγου και χιονιού που καλύπτει σκαλοπάτια 
    ράμπα 
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W11   Πτώση επάνω σε ή από σκάλα (πτυσσόμενη, εργασίας) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W12    Πτώση επάνω σε ή από σκαλωσιά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W13    Πτώση από, έξω από ή μέσα από κτίριο ή οικοδόμημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πτώση από, έξω από ή μέσα από: 
    μπαλκόνι 
    γέφυρα 
    κτίριο 
    ιστό σημαίας 
    όροφο 
    κιγκλίδωμα 
    στέγη 
    πύργο 
    πυργίσκο 
    οδογέφυρα 
    τοίχο 
    παράθυρο 
  Εξαιρούνται:  κατάρρευση κτιρίου ή οικοδομήματος (W20) 
   πτώση ή άλμα από φλεγόμενο κτίριο ή οικοδόμημα (X00) 
  
W14    Πτώση από δέντρο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W15    Πτώση από βράχο (γκρεμό) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W16   Βουτιά ή άλμα σε νερό που προκαλεί άλλον τραυματισμό εκτός από πνιγμό ή εμβύθιση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: χτύπημα ή πρόσκρουση:  
    στον πυθμένα κατά τη βουτιά ή την κατάδυση σε ρηχά νερά 
    στα τοιχώματα ή το βατήρα κολυμβητικής δεξαμενής 
    στην επιφάνεια του νερού 
  Εξαιρούνται:  τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση (W65-W74) 
   κατάδυση με ανεπαρκή εφοδιασμό οξυγόνου (W81) 
   επιδράσεις πίεσης του αέρα κατά την κατάδυση (W94) 
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W17    Άλλη πτώση από το ένα επίπεδο σε άλλο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: την πτώση από ή μέσα σε: 
    κοιλότητα 
    αποβάθρα 
    θημωνιά χόρτου 
    τρύπα 
    φρέαρ ορυχείου 
    λατομείο 
    φρεάτιο 
    δεξαμενή 
   πηγάδι 
  
W18    Άλλη πτώση στο ίδιο επίπεδο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πτώση: 
    από χτύπημα πάνω σε αντικείμενο  
    από ή στην τουαλέτα 
    στο ίδιο επίπεδο ΜΚΑ 
  
W19    Μη καθορισμένη πτώση  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  τυχαία πτώση ΜΚΑ 
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Έκθεση σε άψυχες μηχανικές δυνάμεις  
(W20-W49) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  επίθεση (X85-Y09) 
  επαφή ή σύγκρουση με ζώα ή ανθρώπους (W50-W64) 
  εκούσιος αυτοτραυματισμός (X60-X84) 
  
W20   Χτύπημα από αντικείμενο που ρίχνεται, εκτοξεύεται ή πέφτει 
  [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: κατάρρευση χωρίς ασφυξία ή πνιγμονή  
   κατάρρευση κτιρίου, εκτός των περιπτώσεων πυρκαγιάς 
   πτώση: 
    βράχου 
    λίθου 
    δέντρου 
  Εξαιρούνται:  κατάρρευση φλεγόμενου κτιρίου (X00) 
   πτώση αντικείμενου σε περιπτώσεις: 
    κατακλυσμού (X34-X39) 
    ατυχήματος με μηχανήματα (W24, W28-W31) 
    ατυχήματος μεταφοράς (V01-V99) 
   αντικείμενα που τίθενται σε κίνηση από: 
    έκρηξη (W35-W40) 
    πυροβόλο όπλο (W32-W34) 
   αθλητικός εξοπλισμός (W21) 
  
W21   Χτύπημα επάνω σε ή από αθλητικό εξοπλισμό 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  χτύπημα από: 
    μπάλα  
    μπαστούνι ή δίσκο του χόκεϊ 
  
W22   Χτύπημα επάνω σε ή από άλλα αντικείμενα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  χτύπημα σε τοίχο 
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W23    Παγίδευση, σύνθλιψη, ενσφήνωση ή σφίξιμο μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: παγίδευση, σύνθλιψη, ενσφήνωση ή σφίξιμο: 
    ανάμεσα σε: } { πτυσσόμενο αντικείμενο 
       κινούμενα αντικείμενα } όπως { συρόμενη πόρτα 
       σταθερά και κινούμενα αντικείμενα } { κάτω από κασόνι, λόγω 
    μέσα σε ένα αντικείμενο } {   απώλειας της λαβής 
     { τύμπανο πλυντηρίου 
 Εξαιρούνται: τραυματισμός που προκαλείται από: 
    κοπτικά ή διατρητικά εργαλεία (W25-W27) 
    ανυψωτικές συσκευές και συσκευές μετάδοσης της κίνησης (W24) 
    μηχανήματα (W28-W31) 
    χειροκίνητα εργαλεία (W27) 
    οχήματα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ως μέσ μετακίνησης (V01-

V99) 
   χτύπημα από αντικείμενο που ρίχνεται, εκτοξεύεται ή πέφτει (W20) 
  
W24   Επαφή με ανυψωτικές συσκευές και συσκευές μετάδοσης της κίνησης, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ανυψωτήρας με αλυσίδα (βίντσι) 
   ιμάντας  
   παλλάγκο 
   σχοινί 
   ιμάντας ή καλώδιο μεταβίβασης 
   βαρούλκο 
   σύρμα 
  Εξαιρούνται:  ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99) 
  
W25   Επαφή με αιχμηρό γυαλί 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται:  πτώση σε γυαλιά (W00-W19) 
   εκτίναξη υαλοτεμαχίων που οφείλεται σε έκρηξη ή πυροβολισμό (W32-W40) 
  
W26   Επαφή με μαχαίρι, ξίφος ή εγχειρίδιο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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W27   Επαφή με χειροκίνητα εργαλεία 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: τσεκούρι 
   ανοιχτήρι κονσέρβας ΜΚΑ 
   σμίλη  
   πιρούνι  
   πριόνι 
   σκαλιστήρι 
   αξίνα πάγου 
   βελόνα 
   χαρτοκόπτης 
   δικράνη 
   τσουγκράνα 
   ψαλίδι 
   κατσαβίδι 
   χειροκίνητη ραπτομηχανή 
   φτυάρι 
  Εξαιρούνται:  υποδερμική βελόνα (W46) 
  
W28   Επαφή με μηχανοκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται:  έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86) 

  
W29    Επαφή με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και οικιακές συσκευές 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  αναμίκτης [blender] 
   ηλεκτρικό: 
    ανοιχτήρι κονσέρβας 
    πριόνι 
    εργαλεία κατασκευών 
    εργαλεία κήπου 
    κοπτικό φυτών φράκτη  
    μαχαίρι 
    ραπτομηχανή 
    στεγνωτήριο 
   πλυντήριο 
  Εξαιρούνται:  έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86) 
  
W30   Επαφή με γεωργικά [αγροτικά] μηχανήματα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: γεωργικά μηχανήματα που έλκονται από ζώα 
   θεριζοαλωνιστική μηχανή 
   ανυψωτήρας άχυρου  
   γεωργικά μηχανήματα ΜΚΑ 
   θεριστική μηχανή 
   αλωνιστική μηχανή 
  Εξαιρούνται:  επαφή με γεωργικά μηχανήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα από 

άλλο όχημα (V01-V99) 
   έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86) 
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W31   Επαφή με άλλα και μη καθορισμένα μηχανήματα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: μηχάνημα ΜΚΑ 
   μηχάνημα αναψυχής  
  Εξαιρούνται:  επαφή με μηχάνημα αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο από άλλο όχημα 

(V01-V99) 
   έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα (W86) 
  
W32   Πυροβολισμός περιστρόφου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: όπλο που προορίζεται για χρήση με το ένα χέρι 
   πιστόλι 
   περίστροφο 
  Εξαιρούνται: πιστόλι ακριβείας (W34) 
  
W33   Πυροβολισμός από καραμπίνα, κυνηγετικό όπλο και άλλα μεγαλύτερα πυροβόλα όπλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: τουφέκι του στρατού 
   κυνηγητική καραμπίνα 
   πολυβόλο όπλο 
  Εξαιρούνται: αεροβόλο όπλο (W34) 
  
W34   Πυροβολισμός από άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: αεροβόλο όπλο 
   τραύμα από κυνηγετικό όπλο ΜΚΑ 
   πυροβολισμός ΜΚΑ 
   πιστόλι λάμψης  
 
W35  Έκρηξη και ρήξη λέβητα  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W36   Έκρηξη και ρήξη κυλίνδρου αερίων    
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: δοχείο αεροζόλ 
   δεξαμενή αέρα 
   δεξαμενή πεπιεσμένου αερίου 
  
W37   Έκρηξη και ρήξη πεπιεσμένου ελαστικού (αυτοκινήτου), αγωγού και σωλήνα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W38   Έκρηξη και ρήξη άλλων καθορισμένων πεπιεσμένων συσκευών 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W39   Έκρηξη πυροτεχνήματος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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W40  Έκρηξη άλλων υλικών 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ανατίναξη εκρηκτικών υλικών  
   έκρηξη (σε): 
    ΜΚΑ  
    αποθήκη πυρομαχικών 
    εργοστάσιο πυρομαχικών 
    κατάστημα πυροτεχνημάτων 
    πολεμοφόδια 
   εκρηκτικό αέριο 
  
W41   Έκθεση σε πίδακα από ακροφύσιο υψηλής πίεσης [jet] 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πίδακας νερού, υδραυλικός κρουνός 
   πίδακας πεπιεσμένου αέρα 
  
W42   Έκθεση σε θόρυβο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ηχητικά κύματα 
   υπερηχητικά κύματα 
  
W43    Έκθεση σε δονήσεις 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  υποηχητικά κύματα 

  
W44   Είσοδος ξένου σώματος εντός ή μέσω του οφθαλμού ή φυσικού στομίου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται: καυστικό (διαβρωτικό) υγρό (X49) 
   εισρόφηση ή κατάποση ξένου σώματος με απόφραξη της αναπνευστικής οδού 

(W78-W80) 
  
W45   Είσοδος ξένου σώματος ή αντικειμένου δια μέσου του δέρματος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: αιχμηρό άκρο χαρτιού 
   καρφί 
   θραύσμα (σκλήθρα) 
   καπάκι κονσέρβας 
  Εξαιρούνται:  επαφή με: 
    εργαλεία χειρός (χειροκίνητα) (ηλεκτρικά) (W27-W29) 
    υποδερμική βελόνα (W46) 
    μαχαίρι, ξίφος, ή εγχειρίδιο (W26) 
    αιχμηρό γυαλί (W25) 
   χτύπημα από αντικείμενα (W20-W22) 
 
W46  Eπαφή με υποδερμική βελόνα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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W49   Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες άψυχες μηχανικές δυνάμεις 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: ανώμαλες δυνάμεις βαρύτητας [G] 

  
 
 
Έκθεση σε έμψυχες μηχανικές δυνάμεις  
(W50- W64) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  δήγματα, δηλητηριώδη (X20-X29) 
  νυγμοί (δηλητηριώδεις) (X20-X29) 
  
W50    Χτύπημα, λάκτισμα, συστροφή, δήγμα ή εκδορά από άλλο άτομο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται:  επίθεση (X85-Y09) 
   χτύπημα από αντικείμενα (W20-W22) 
  
W51  Πλήγμα ή πρόσκρουση από άλλο άτομο   
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται: πτώση που οφείλεται σε σύγκρουση πεζού με άλλον πεζό (W03) 

  
W52    Σύνθλιψη, βίαιη ώθηση και ποδοπάτηση από πλήθος ή άτομα που τρέπονται σε άτακτη 

φυγή 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W53   Δήγμα αρουραίου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W54    Δήγμα ή κτύπημα από σκύλο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W55   Δήγμα ή χτύπημα από άλλα θηλαστικά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται:  επαφή με θαλάσσιο θηλαστικό (W56) 

  
W56   Επαφή με θαλάσσια ζώα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Δήγμα ή χτύπημα από θαλάσσιο ζώο 

  
W57   Δήγμα ή νυγμός από μη δηλητηριώδες έντομο και άλλα μη δηλητηριώδη αρθρόποδα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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W58    Δήγμα ή χτύπημα από κροκόδειλο ή αλιγάτορα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W59   Δήγμα ή σύνθλιψη από άλλα ερπετά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: σαύρα 
   φίδι, μη δηλητηριώδες  
  
W60   Επαφή με αγκάθια και κοφτερά φύλλα φυτών 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W64   Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες έμψυχες μηχανικές δυνάμεις 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
 
Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση  
(W65-W74) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  πνιγμός και εμβύθιση που οφείλονται σε: 
   κατακλυσμό (X34-X39) 
   ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99) 
   ατυχήματα πλωτών μέσων μεταφοράς (V90.-,V92.-) 
  
W65    Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα στο λουτήρα (μπανιέρα) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W66   Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς το λουτήρα (μπανιέρα) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W67   Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W68   Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς τη κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W69   Πνιγμός και εμβύθιση ενώ βρίσκεται (το άτομο) μέσα σε φυσικά ύδατα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: λίμνη 
   ανοικτή θάλασσα 
   ποτάμι 
   ρέμα 
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W70   Πνιγμός και εμβύθιση μετά από πτώση προς φυσικά ύδατα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W73   Άλλος καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πυροσβεστική δεξαμενή νερού 
   υδατοδεξαμενή (υδραγωγείο) 
  
W74   Μη καθορισμένος πνιγμός και εμβύθιση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: πνιγμός ΜΚΑ 
   πτώση σε ύδατα (από έξω προς) ΜΚΑ 
  
  
Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή  
(W75-W84) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
W75   Τυχαία ασφυξία και στραγγαλισμός στο κρεβάτι 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  ασφυξία και στραγγαλισμός που οφείλονται σε: 
    σεντόνια του κρεβατιού 
    σώμα της μητέρας 
    μαξιλάρι 
  
W76   Άλλος τυχαίος απαγχονισμός και στραγγαλισμός 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W77   Απειλές για την αναπνοή που οφείλονται σε κατάρρευση, κατολίσθηση εδάφους και άλλες 

ουσίες  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: κατάρρευση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  κατάρρευση που προκαλείται από κατακλυσμό (X34-X39) 
   κατάρρευση χωρίς ασφυξία (W20) 
  
W78   Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ασφυξία από } 
   πνιγμονή από } εμέσματα [παλινδρόμης τροφών] 
   εισρόφηση εμεσμάτων (στην αναπνευστική οδό) ΜΚΑ 
   συμπίεση της τραχείας }  
   διακοπή της αναπνοής  } από εμέσματα που βρίσκονται στον οισοφάγο 
   απόφραξη της αναπνοής } 
  Εξαιρούνται:  τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής 

οδού, που προκαλείται από τον έμετο (W44) 
   απόφραξη του οισοφάγου από εμέσματα χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή 

απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44) 
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W79   Εισρόφηση και κατάποση τροφής που προκαλεί απόφραξη της αναπνευστικής οδού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ασφυξία από } 
   πνιγμονή από } από τροφή {συμπεριλαμβάνονται κόκκαλα και σπόροι] 
    εισρόφηση τροφής [οποιασδήποτε] (στην αναπνευστική οδό) ΜΚΑ 
  συμπίεση της τραχείας  } 
   διακοπή της αναπνοής  } λόγω της ύπαρξης τροφής στον οισοφάγο 
   απόφραξη της αναπνοής  } 
   απόφραξη του φάρυγγα από τροφή (βλωμός) 
  Εξαιρούνται: εισρόφηση εμεσμάτων (W78) 
   τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής 

οδού, που προκαλείται από τροφή (W44) 
   απόφραξη του οισοφάγου από τροφή χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή 

απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44) 
  
W80   Εισρόφηση και κατάποση άλλων αντικειμένων που προκαλούν απόφραξη των αεροφόρων 

οδών 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ασφυξία από  } οποιοδήποτε αντικείμενο, εκτός τροφής ή εμεσμάτων,  
   πνιγμονή από  }     που εισέρχεται μέσω της ρίνας ή του στόματος 
   εισρόφηση ξένου σώματος, εκτός τροφής ή εμεσμάτων (εντός της 

αναπνευστικής οδού) ΜΚΑ 
   συμπίεση της τραχείας  } 
   διακοπή της αναπνοής  } από ξένο σώμα που βρίσκεται στον οισοφάγο 
   απόφραξη της αναπνοής } 
   ξένο σώμα στη ρίνα 
   απόφραξη του φάρυγγα από ξένο σώμα 
  Εξαιρούνται:  εισρόφηση εμεσμάτων ή τροφής (W78-W79) 
   τραυματισμός, εκτός της ασφυξίας ή της απόφραξης της αναπνευστικής 

οδού, προκαλείται από ξένο σώμα (W44) 
   απόφραξη του οισοφάγου από ξένο σώμα χωρίς να αναφέρεται ασφυξία ή 

απόφραξη της αναπνευστικής οδού (W44) 
  
W81   Περιορισμός ή παγίδευση σε περιβάλλον με χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: τυχαία παγίδευσης ατόμου μέσα σε ψυγείο ή άλλο αεροστεγές περιβάλλον 
   καταδύσεις με ελλιπή εφοδιασμό οξυγόνου 
  Εξαιρούνται:  ασφυξία από πλαστική σακούλα (W83) 
  
W83   Άλλες καθορισμένες απειλές για την αναπνοή 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  ασφυξία από πλαστική σακούλα 

  
W84    Μη καθορισμένες απειλές για την αναπνοή 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ασφυξία ΜΚΑ 
   εισρόφηση ΜΚΑ 
   πνιγμονή ΜΚΑ 
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Έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακτινοβολία και ακραίες τιμές ατμοσφαιρικής 
θερμοκρασίας και πίεσης  
(W85-W99)  
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
 Εξαιρούνται: ανώμαλη αντίδραση σε μια επιπλοκή θεραπείας, χωρίς αναφορά σε κακοτυχία 

(Y84.2) 
   κακοτυχία ασθενούς σε χειρουργική ή ιατρική επέμβαση (Y63.2–Y63.5) 
   έκθεση σε: 
    φυσικό(ή): 
       ψύχος (X31) 
       θερμότητα (X30) 
    ακτινοβολία ΜΚΑ (X39) 
    ηλιακό φως (X32) 
   θύμα κεραυνού (X33) 
  
W85   Έκθεση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W86   Έκθεση σε άλλο καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W87   Έκθεση σε μη καθορισμένο ηλεκτρικό ρεύμα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα ΜΚΑ 
  ηλεκτρικό σοκ ΜΚΑ 
    ηλεκτροπληξία ΜΚΑ 
 
W88   Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ραδιενεργά ισότοπα 
   ακτίνες X 
  
W89   Έκθεση σε τεχνητό ορατό και υπεριώδες φως  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  λάμψη της μεταλλοσυγκόλησης (τόξο) 

 
W90   Έκθεση σε άλλη  μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: υπέρυθρη ακτινοβολία 
   ακτίνες λέϊζερ 
   ακτινοβολία από τις ραδιοσυχνότητες 
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W91   Έκθεση σε μη καθορισμένο τύπο ακτινοβολίας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W92   Έκθεση σε υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
W93   Έκθεση σε υπερβολικό ψύχος τεχνητής προέλευσης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: επαφή με ή εισπνοή: 
    ξηρού πάγου 
    υγρού: 
       πάγου 
       αέρα 
       υδρογόνου 
       αζώτου 
  παρατεταμένη παραμονή μέσα σε μονάδα βαθιάς κατάψυξης 
  
W94 Έκθεση σε υψηλή ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και σε μεταβολές της ατμοσφαιρικής 

πίεσης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: υψηλή πίεση αέρα από ταχεία κάθοδο μέσα σε νερό 
   μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά την ανάδυση στην επιφάνεια μετά 

από: 
    κατάδυση σε μεγάλα βάθη 
    παραμονή στο υπέδαφος 
   διαμονή ή την παρατεταμένη παραμονή σε μεγάλα ύψη ως η αιτία: 
    ανοξίας 
    βαροδονταλγίας 
    μέσης αερο-ωτίτιδας 
    υποξίας 
    νόσου των ορέων 
   απότομη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα σε αεροσκάφος κατά 

την άνοδο ή την κάθοδο 
  
W99   Έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους τεχνητούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 747

 
Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες  
(X00-X09) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Περιλαμβάνονται: πρόκληση πυρκαγιάς από κεραυνό 
Εξαιρούνται:  εμπρησμός (X97) 
  πυρκαγιά που ακολουθεί μια έκρηξη ( W35-W40 ) 
  ατυχήματα μεταφοράς (V01-V99) 
  
X00   Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε κτίριο ή οικοδόμημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: κατάρρευση του }  
   πτώση από  }φλεγόμενο(ου) κτίριο(ου) ή  
   χτύπημα από αντικείμενο που πέφτει από } οικοδόμημα(τος)  
   άλμα από  }  
   μεγάλη πυρκαγιά 
   φωτιά  } 
   τήξη  } εγκαταστάσεων 
   αργή καύση  } επίπλων 
  
X01   Έκθεση σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, εκτός κτιρίων ή οικοδομημάτων 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: πυρκαγιά δάσους 

  
X02   Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά μέσα σε κτίριο ή οικοδόμημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  φωτιά σε τζάκι 
    φωτιά σε σόμπα 
  
X03   Έκθεση σε ελεγχόμενη πυρκαγιά, εκτός κτιρίου ή οικοδομήματος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: φωτιά σε κατασκήνωση 

  
X04   Έκθεση σε ανάφλεξη εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ανάφλεξη: 
    βενζίνης 
    κηροζίνης 
    πετρελαίου 
  
X05   Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη νυχτικού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X06   Έκθεση σε ανάφλεξη ή τήξη άλλων υφασμάτων ή ενδυμασίας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: ανάφλεξη    } 
                               τήξη             }   πλαστικών στολιδιών 

  
X08   Έκθεση σε άλλο καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X09   Έκθεση σε μη καθορισμένο(η) καπνό, φωτιά και φλόγα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: εγκαύματα ΜΚΑ 
   αποτέφρωση ΜΚΑ 
  
 
 
Επαφή με θερμότητα και καυτές ουσίες  
(X10-X19) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  έκθεση σε: 
   υπερβολική φυσική θερμότητα (X30) 
   φωτιά και φλόγες (X00-X09) 
  
X10   Επαφή με καυτά ποτά, τρόφιμα, λίπη και μαγειρικά έλαια 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X11   Επαφή με καυτό νερό βρύσης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  καυτό νερό σε: 
    μπάνιο 
    κουβά 
    λουτήρα 
   καυτό νερό που τρέχει από: 
    λάστιχο 
    βρύση 
  
X12    Επαφή με άλλα καυτά υγρά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: νερό που θερμαίνεται σε σόμπα 
Εξαιρούνται:          πυρακτωμένα (υγρά) μέταλλα (X18) 

  
X13   Επαφή με υδρατμούς και καυτούς ατμούς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X14    Επαφή με καυτό αέρα και αέρια 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: εισπνοή καυτού αέρα και αερίων 

  
X15    Επαφή με καυτές οικιακές συσκευές 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  κουζίνα (συσκευή) 
   μάτια της κουζίνας 
   βραστήρας 
   κατσαρόλα (γυάλινη) (μεταλλική) 
   εστία (κουζίνας) 
   τοστιέρα 
  Εξαιρούνται:  συσκευές θέρμανσης (X16) 
  
X16   Επαφή με καυτές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  
X17   Επαφή με καυτές μηχανές, μηχανήματα και εργαλεία  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται: καυτές συσκευές θέρμανσης, σώματα καλοριφέρ και σωλήνες (X16) 
   καυτές οικιακές συσκευές (X15) 
  
X18   Επαφή με άλλα καυτά μέταλλα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: υγρό (πυρακτωμένο) μέταλλο 

  
X19    Επαφή με άλλες και μη καθορισμένς  μορφές θερμότητας και καυτές ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται:  αντικείμενα τα οποία φυσιολογικά δεν είναι καυτά, π.χ. ένα αντικείμενο το 

οποίο γίνεται καυτό από οικιακή πυρκαγιά (X00-X09) 
  
 
 
Επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά  
(X20-X29) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Περιλαμβάνονται: χημική ουσία που απελευθερώνεται από: 
   ζώο 
   έντομο 
  απελευθέρωση δηλητηρίου μέσω οδόντων, τριχών, αγκαθιών, πλοκαμιών και 

άλλων ηλητηριωδών εξαρτημάτων 
  δηλητηριώδη δήγματα και νυγμοί 
 Εξαιρούνται:  βρώση δηλητηριωδών ζώων και φυτών (X49) 
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X20   Επαφή με δηλητηριώδη φίδια και σαύρες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: κόμπρα 
   λάχεση (τριγωνοκέφαλη) 
   χειλόδερμο, το φιλύποπτο (αμερικανική σαύρα δηλητηριώδης)   
   κροταλίας 
   θαλάσσιο φίδι 
   φίδι (δηλητηριώδες) 
   οχιά 
  Εξαιρούνται:  σαύρα (μη δηλητηριώδης) (W59) 
   φίδι, μη δηλητηριώδες (W59) 
  
X21   Επαφή με δηλητηριώδεις αράχνες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: «μαύρη χήρα» 
                                 ταραντούλα 

  
X22    Επαφή με σκορπιούς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X23    Επαφή με σφήκες, και μέλισσες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
   

X24   Επαφή με σαρανταποδαρούσες και δηλητηριώδη μυριόποδα (τροπικά) 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  
X25    Επαφή με άλλα δηλητηριώδη αρθρόποδα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: μυρμήγκι 
                               κάμπια 

  
X26   Επαφή με δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα και φυτά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  κοράλλι 
   Μέδουσα (τσούχτρα) 
   νηματοκύστεις 
   θαλάσσια(ο): 
    ανωμένη 
    αγγούρι  
   αχινός 
  Εξαιρούνται:  μη δηλητηριώδη θαλάσσια ζώα (W56) 
   θαλάσσια φίδια (X20) 
  
X27   Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη ζώα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X28    Επαφή με άλλα καθορισμένα δηλητηριώδη φυτά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: έγχυση δηλητηρίων ή τοξινών στο δέρμα ή διαμέσου του δέρματος από 

αγκάθια των φυτών ή με άλλους μηχανισμούς 
  Εξαιρούνται:  βρώση δηλητηριωδών φυτών (X49) 
   τραύμα από νύξη ΜΚΑ που προκαλείται από αγκάθια φυτού (W60) 
  
X29   Επαφή με μη καθορισμένο δηλητηριώδες ζώο ή φυτό 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: νυγμός (δηλητιριώδης) ΜΚΑ 
                                δηλητηριώδες δήγμα ΜΚΑ 

 
  
 
Έκθεση σε δυνάμεις της φύσης  
(X30-X39) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
X30   Έκθεση σε υπερβολική φυσική θερμότητα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: υπερβολική θερμότητα ως η αιτία ηλίασης  
   έκθεση στη ζέστη ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  υπερβολική θερμότητα τεχνητής προέλευσης (W92) 
  
X31  Έκθεση σε υπερβολικό φυσικό ψύχος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  υπερβολικό ψύχος ως η αιτία που προκαλεί: 
    χείμετλα ΜΚΑ 
    εμβύθιση χείρας ή πόδα  
   έκθεση: 
    στο ψύχος ΜΚΑ  
    σε καιρικές συνθήκες 
  Εξαιρούνται:  τεχνητό ψύχος (W93) 
   επαφή με, ή εισπνοή: 
    ξηρού πάγου (W93) 
   υγροποιημένων αερίων (W93) 
  
X32   Έκθεση σε ηλιακό φως 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X33   Θύμα κεραυνού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Εξαιρούνται:  πυρκαγιά η οποία προκαλείται από κεραυνό (X00-X09) 
   τραυματισμός από πτώση δέντρου ή άλλου αντικειμένου που προκαλείται από 

τον κεραυνό (W20) 
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X34   Θύμα σεισμού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X35   Θύμα έκρηξης ηφαιστείου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X36   Θύμα χιονοστιβάδας, κατολίσθησης του εδάφους και άλλων γεωλογικών κινήσεων 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ολίσθηση λασπώδους εδάφους μετά από κατακλυσμό 
  Εξαιρούνται:  σεισμός (X34) 
   ατύχημα μεταφοράς που αφορά σύγκρουση με χιονοστιβάδα ή 

κατολίσθηση όχι σε κίνηση ( V01-V99 ) 
  
X37   Θύμα κατακλυσμικής θύελλας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  χιονοθύελλα 
   νεροποντή 
   κυκλώνας 
   τυφώνας 
   παλιρροϊκό κύμα που προκαλείται από θύελλα 
   ανεμοστρόβιλος 
   καταρρακτώδης βροχή 
   όχημα μεταφοράς που παρασύρεται εκτός δρόμου από θύελλα 
  Εξαιρούνται:  κατάρρευση υδατοφράκτη ή άλλης ανθρώπινης κατασκευής που μπορεί να 

προκαλέσει γεωλογική κίνηση (X36) 
   ατύχημα μεταφοράς που συμβαίνει μετά από μία θύελλα (V01-V99) 
  
X38   Θύμα πλημμύρας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  πλημμύρα: 
    που προκαλείται από μακρινή θύελλα 
    κατακλυσμιαία που οφείλεται στο λιώσιμο του χιονιού 
    που προκαλείται απ’ ευθείας από θύελλα 
  Εξαιρούνται:  κατάρρευση υδατοφράκτη ή άλλης ανθρώπινης κατασκευής που προκαλεί 

γεωλογική κίνηση (X36) 
   παλιρροϊκό κύμα 
    ΜΚΑ ( X39) 
    πουυ προκαλείται από θύελλα (X37) 
  
X39     Έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες δυνάμεις της φύσης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  φυσική ακτινοβολία ΜΚΑ 
   παλιρροϊκό κύμα ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  έκθεση ΜΚΑ (X59.9) 
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Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες  
(X40-X49) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Σημείωση:  Για τον κατάλογο των καθορισμένων φαρμάκων και άλλων ουσιών που 

ταξινομούνται σε κατηγορίες τριών χαρακτήρων, βλέπε Πίνακα φαρμάκων και 
χημικών ουσιών στο Αλφαβητικό Ευρετήριο. Οι ενδείξεις για τη συμμετοχή 
οινοπνεύματος, σε συνδυασμό με ουσίες που καθορίζονται παρακάτω, μπορούν να 
διευκρινιστούν με την χρησιμοποίηση των συμπληρωματικών κωδικών Y90-Y91. 

Περιλαμβάνονται:  τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου, λάθος φάρμακο που χορηγήθηκε ή λήφθηκε 
κατά λάθος, και φάρμακο που λήφθηκε από προσεξία  

                                 ατυχήματα στη χρήση φαρμάκων, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών σε 
ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις 

                                 αυτο-δηλητηρίαση, χωρίς να καθορίζεται είναι τυχαία ή με σκοπό την πρόκληση 
βλάβης. Ακολουθήστε τους νόμιμους κανονισμούς όταν είναι διαθέσιμοι (βλέπε 
σημείωση στα Y10–Y34). 

Εξαιρούνται:           χορήγηση (φαρμάκων) με σκοπό την αυτοκτονία ή τη δολοφονία, ή με πρόθεση 
την πρόκληση βλάβης, ή σε άλλες συνθήκες που ταξινομούνται στα X60-X69, 
X85-X90, Y10-Y19 

                                 σωστό φάρμακο που χορηγληθηκε καταλλήλως σε θεραπευτική ή προφυλακτική 
δοσολογία ως η αιτία οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας (Y40-Y59) 

  
X40    Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης 
   μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣAΦ] 
   παράγωγα της πυραζολόνης 
   σαλικυλικά 
  
X41    Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, 

αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: αντικαταθλιπτικά 
   βαρβιτουρικά 
   παράγωγα της υδαντοΐνης 
   ιμινοστιλβένες  
   ενώσεις της μεθακουαλόνης 
   νευροληπτικά 
   ψυχοδιεγερτικά 
   σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες  
   ηρεμιστικά 
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X42   Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά 
[ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού 

 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 

  Περιλαμβάνονται: κάνναβη (παράγωγα) 
   κοκαΐνη 
   κωδεΐνη 
   ηρωΐνη 
   διαθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] 
   μεσκαλίνη 
   μεθαδόνη 
   μορφίνη 
   όπιο (αλκαλοειδή) 
  
X43    Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό 

σύστημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουσκαρινικά] και 

σπασμολυτικά 
   παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] 
   συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά] 
  συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά] 
  
X44    Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, 

φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο 

αναπνευστικό σύστημα 
   αναισθητικά (γενικά) (τοπικά) 
   φάρμακα που επιδρούν στο: 
    καρδιαγγειακό σύστημα 
    γαστρεντερικό σύστημα 
   ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα 
   συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες 
   συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη 
   θεραπευτικά αέρια  
   σκευάσματα για τοπική χρήση 
   εμβόλια 
   παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον 

μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείών και του ουρικού οξέος 
  
X45   Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε αλκοόλ 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: αλκοόλη: 
    ΜΚΑ  
    βουτυλική [1-βουτανόλη] 
    αιθυλική [αιθανόλη] 
    ισοπροπυλική [2-προπανόλη] 
    μεθυλική [μεθανόλη] 
    προπυλική [1-προπανόλη] 
   ζυμέλαιο 
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X46   Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους 
υδρογονάνθρακες και τους ατμούς αυτών 

 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 

  Περιλαμβάνονται: βενζόλιο και ομόλογα 
   τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο] 
   χλωροφθοράνθρακες 
   πετρέλαιο (παράγωγα) 
  
X47  Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: μονοξείδιο του άνθρακα 
   δακρυγόνα αέρια 
   καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος 
   οξείδια του αζώτου 
   διοξείδιο του θείου 
   φυσικό αέριο και υγραέριο  
  Εξαιρούνται:  καπνοί και αέρια μετάλλων (X49) 
  
X48   Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: απολυμαντικά 
   μυκητοκτόνα 
   ζιζανιοκτόνα 
   εντομοκτόνα 
   μυοκτόνα 
   συντηρητικά ξύλου 
 Εξαιρούνται:  λιπάσματα (X49) 
  
X49   Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες  χημικές και 

επιβλαβείς ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλεα 
   ψαρόκολλες και κόλλες 
   μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους 
   χρώματα και βαφές 
   λιπάσματα 
   δηλητηρίαση ΜΚΑ 
   δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά 
   σάπωνες και απορρυπαντικά 
  Εξαιρούνται: επαφή με δηλητηριώδη ζώα και φυτά (X20-X29) 
  
 
 
Υπερπροσπάθεια, ταξίδια και στέρηση  
(X50-X57) 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Εξαιρούνται:  επίθεση ( X85-Y09 ) 
  ατυχήματα μεταφοράς ( V01-V99 ) 
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X50   Υπερπροσπάθεια και επίπονες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ανύψωση: 
    βαρέων αντικειμένων 
    βαρών 
   μαραθώνιος αγώνας δρόμου 
   κωπηλασία 
  
X51   Ταξίδια και (μετα)κίνηση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X52    Παράταση παραμονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  συνθήκες έλλειψης βαρύτητας σε διαστημόπλοιο (εξομοιωτής) 

  
X53   Στέρηση τροφής 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: στέρηση τροφής ως η αιτία: 
    εξάντλησης 
    ανεπαρκούς σίτισης 
    λιμού 
  Εξαιρούνται: παραμέληση ή εγκατάλειψη (Y06.-) 
  
X54  Στέρηση ύδατος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: στέρηση ύδατος ως η αιτία: 
    αφυδάτωσης 
    εξάντλησης 
  Εξαιρούνται:  παραμέληση ή εγκατάλειψη (Y06.-) 
  
X57   Μη καθορισμένες μορφές στέρησης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: ένδεια 

  
  
Τυχαία έκθεση σε άλλους και μη καθορισμένους παράγοντες  
(X58-X59) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
X58  Έκθεση σε άλλους καθορισμένους παράγοντες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X59   Έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
X59.0   Έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα που προκαλεί κάταγμα 
X59.9   Έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα που προκαλεί άλλο και μη καθορισμένο 

τραυματισμό 
Περιλαμβάνονται: ατύχημα ΜΚΑ 
                               έκθεση ΜΚΑ 

  
 
 
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός  
(X60-X84) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Περιλαμβάνονται: σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση ή αυτοτραυματισμός  
  αυτοκτονία (απόπειρα)  
  
X60   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης 
   μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣAΦ] 
   παράγωγα πυραζολόνης 
   σαλικυλικά 
  
X61   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπηληπτικά, καταπραϋντικά- 

υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  αντικαταθληπτικά 
   βαρβιτουρικά 
   παράγωγα της υδαντοΐνης 
   ιμινοστιλβένες   
   ενώσεις μεθακουαλόνης 
   νευροληπτικά 
   ψυχοδιεγερτικά 
   σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες 
   ηρεμιστικά 
  
X62   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά 

[ψευδαισθησιογόνα], που δεν ταξινομούνται αλλού 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  κάνναβη (παράγωγα) 
   κοκαΐνη 
   κωδεΐνη 
   ηρωΐνη 
   διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] 
   μεσκαλίνη 
   μεθαδόνη 
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   μορφίνη 
   όπιο (αλκαλοειδή) 
  
X63   Σκόπμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο 

νευρικό σύστημα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουσκαρινικά] και 

σπασμολυτικά 
   παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] 
   συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά] 
   συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά] 
  
X64   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, 

φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο 

αναπνευστικό σύστημα 
   αναισθητικά (γενικά) (τοπικά) 
   φάρμακα που επιδρούν στο: 
    καρδιαγγειακό σύστημα 
    γαστρεντερικό σύστημα 
   ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα 
   συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες 
   συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη 
   θεραπευτικά αέρια  
   σκευάσματα για τοπική χρήση 
   εμβόλια 
   παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον 

μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείών και του ουρικού οξέος 
 
X65  Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: αλκοόλη: 
    ΜΚΑ  
    βουτυλική [1-βουτανόλη] 
    αιθυλική [αιθανόλη] 
    ισοπροπυλική [2-προπανόλη] 
    μεθυλική [μεθανόλη] 
    προπυλική [1-προπανόλη] 
   ζυμέλαιο 
 
X66   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και τους ατμούς τους 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: βενζόλιο και ομόλογα 
   τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο] 
   χλωροφθοράνθρακες 
   πετρέλαιο (παράγωγα) 
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X67   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: μονοξείδιο του άνθρακα 
   δακρυγόνα αέρια 
   καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος 
   οξείδια του αζώτου 
   διοξείδιο του θείου 
   φυσικό αέριο και υγραέριο  
 Εξαιρούνται:  καπνοί και ατμοί μετάλλων (X69) 
 
X68   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: απολυμαντικά 
   μυκητοκτόνα 
   ζιζανιοκτόνα 
   εντομοκτόνα 
   μυοκτόνα 
   συντηρητικά ξύλου 
 Εξαιρούνται:  λιπάσματα (X69) 
 
X69   Σκόπιμη αυτοδηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και μη καθορισμένες χημικές και 

επιβλαβείς ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλεα 
   ψαρόκολλες και κόλλες 
   μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους 
   χρώματα και βαφές 
   λιπάσματα 
  δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά 
   σάπωνες και απορρυπαντικά 
 
X70   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X71   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός δια πνιγμού και εμβύθισης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X72   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με περίστροφο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X73    Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και 

πυροβόλο όπλο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X74   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω πυροβολισμού με άλλο και μη καθορισμένο πυροβόλο 
όπλο 

 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 

 
X75   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από εκρηκτικά υλικά 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X76   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από καπνό, φωτιά και φλόγες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X77   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X78   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X79    Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με αμβλύ αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X80   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω άλματος από υψηλή τοποθεσία  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: εκούσια πτώση από το ένα επίπεδο στο άλλο 

  
X81   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέ άλμα ή ξάπλωμα μπροστά από κινούμενο αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X82   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός μέσω σύνθλιψης με μηχανοκίνητο όχημα  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  εκούσια σύγκρουση με: 
    μηχανοκίνητο όχημα 
    τραίνο 
    τραμ 
  Εξαιρούνται:  σύγκρουση αεροσκάφους (X83) 
  
X83   Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με άλλα καθορισμένα μέσα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: εκούσιος αυτοτραυματισμός μέσω: 
    καυστικών ουσιών, εκτός της δηλητηρίασης 
    σύνθλιψης (πτώσης) αεροσκάφους 
    ηλεκτροπληξίας 
  
X84    Σκόπιμος αυτοτραυματισμός με μη καθορισμένα μέσα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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Επίθεση  
(X85-Y09) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Περιλαμβάνονται: ανθρωποκτονία 
  τραυματισμοί από άλλο άτομο που έχει πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει, με 

οποιοδήποτε μέσο 
Εξαιρούνται:  τραυματισμοί που οφείλονται σε: 
   νόμιμη παρέμβαση (Y35.-) 
   πολεμικές επιχειρήσεις (Y36.-) 
  
X85   Επίθεση με φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: δηλητηρίαση με σκοπό την ανθρωποκτονία, από: 
    βιολογικές ουσίες 
    φάρμακα 
    φαρμακευτικές ουσίες 

 
X86    Επίθεση με καυστική [διαβρωτική] ουσία  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται:  καυστικό αέριο (X88) 

  
X87    Επίθεση με εντομοκτόνα  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: συντηρητικά του ξύλου  
Εξαιρούνται:         λιπάσματα (X89) 

  
X88    Επίθεση με αέρια και ατμούς 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X89   Επίθεση με άλλες καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: λιπάσματα 

  
X90   Επίθεση με μη καθορισμένες χημικές ή επιβλαβείς ουσίες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  δηλητηρίαση με σκοπό την ανθρωποκτονία ΜΚΑ 

  
X91   Επίθεση με απαγχονισμό, στραγγαλισμό και ασφυξία 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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X92   Επίθεση με πνιγμό και εμβύθιση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X93   Επίθεση με πυροβολισμό περίστροφου  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X94    Επίθεση με πυροβολισμό τυφεκίου, κυνηγητικού όπλου ή μεγάλου πυροβόλου όπλου 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X95   Επίθεση με πυροβολισμό άλλων και μη καθορισμένων πυροβόλων όπλων 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X96   Επίθεση με εκρηκτικό υλικό 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Εξαιρούνται: εμπρηστικός μηχανισμός (X97) 

  
X97    Επίθεση με καπνό, φωτιά και φλόγες 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  εμπρησμός 
   τσιγάρα 
   εμπρηστικός μηχανισμός 
  
X98    Επίθεση με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
X99   Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται:  μαχαίρωμα ΜΚΑ 

  
Y00    Επίθεση με αμβλύ αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y01   Επίθεση με ώθηση (ατόμου) από υψηλή τοποθεσία 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y02   Επίθεση με ώθηση ή τοποθέτηση θύματος εμπρός από κινούμενο αντικείμενο 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y03    Επίθεση με συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: σκόπιμο χτύπημα ή καταπάτηση από μηχανοκίνητο όχημα 
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Y04    Επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: συμπλοκή χωρίς την χρήση όπλου 
  Εξαιρούνται:  επίθεση με: 
    στραγγαλισμό (X91) 
    εμβύθιση (X92) 
    χρήση όπλου (X93-X95, X99, Y00) 
   σεξουαλική επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας (Y05) 
  
Y05   Σεξουαλική επίθεση με (χρησιμοποίηση) σωματικής βίας 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Περιλαμβάνονται: βιασμός (απόπειρα)  
                              σοδομισμός (απόπειρα)  

  
Y06    Παραμέληση και εγκατάλειψη  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
Y06.0   Από σύζυγο ή σύντροφο 
Y06.1   Από γονέα 
Y06.2   Από γνωστό ή φίλο 
Y06.8   Από άλλα καθορισμένα άτομα 
Y06.9   Από μη καθορισμένο άτομο 
  
Y07   Άλλα σύνδρομα κακοποίησης 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: ψυχική κακοποίηση 
   σωματική κακοποίηση 
   σεξουαλική κακοποίηση 
   βασανισμός 
  Εξαιρούνται:  παραμέληση και εγκατάλειψη (Y06.-) 
   σεξουαλική επίθεση (με χρησιμοποίηση) σωματικής βίας (Y05) 
Y07.0   Από σύζυγο ή σύντροφο 
Y07.1   Από γονέα 
Y07.2   Από γνωστό ή φίλο 
Y07.3   Από επίσημες αρχές 
Y07.8   Από άλλα καθορισμένα άτομα 
Y07.9   Από μη καθορισμένο άτομο 
  
Y08    Επίθεση με άλλα καθορισμένα μέσα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y09   Επίθεση με μη καθορισμένα μέσα 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται: δολοφονία (απόπειρα) ΜΚΑ 
   ανθρωποκτονία (απόπειρα) ΜΚΑ 
   ανθρωποκτονία (μη τυχαία)  
   φόνος (απόπειρα) ΜΚΑ 
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Γεγονότα χωρίς καθορισμένη πρόθεση  
(Y10-Y34) 
 
[Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 
 
Σημείωση: Το τμήμα αυτό καλύπτει γεγονότα όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για 

να καταστήσουν ικανή μια ιατρική ή νομική αρχή ώστε να κάνει διάκριση μεταξύ 
ατυχήματος, αυτοτραυματισμού και επίθεσης. Περιλαμβάνει αυτοτραυματισμούς, αλλά 
όχι δηλητηριάσεις, όταν δεν καθορίζεται εάν είναι τυχαίοι ή με πρόθεση να προκαλέσουν 
βλάβη (X40-X49). Ακολουθήστε τους νόμιμους κανόνες όποτε είναι διαθέσιμοι.  

  
Y10   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε μη οπιοειδή αναλγητικά, αντιπυρετικά και 

αντιρευματικά, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης 
   μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣAΦ] 
   παράγωγα πυραζολόνης 
   σαλικυλικά 
 
Y11   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε αντιεπιληπτικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά, 

αντιπαρκινσονικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς 
καθορισμένη πρόθεση 

 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 

 Περιλαμβάνονται:  αντικαταθληπτικά 
   βαρβιτουρικά 
   παράγωγα της υδαντοΐνης 
   ιμινοστιλβένες   
   ενώσεις μεθακουαλόνης 
   νευροληπτικά 
   ψυχοδιεγερτικά 
   σουκινιμίδια και οξαζολιδινεδιόνες 
   ηρεμιστικά 
 
Y12   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε ναρκωτικά και ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα], 

που δεν ταξινομούνται αλλού, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται:  κάνναβη (παράγωγα) 
   κοκαΐνη 
   κωδεΐνη 
   ηρωΐνη 
   διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [LSD] 
   μεσκαλίνη 
   μεθαδόνη 
   μορφίνη 
   όπιο (αλκαλοειδή) 
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Y13   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό 
σύστημα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 

 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 
δραστηριότητας] 

 Περιλαμβάνονται:  παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουσκαρινικά] και 
σπασμολυτικά 

   παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] 
   συμπαθητικολυτικά [αντιαδρενεργικά] 
   συμπαθητικομιμητικά [αδρενεργικά] 
 
Y14   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα, φαρμακευτικές και 

βιολογικές ουσίες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο 

αναπνευστικό σύστημα 
   αναισθητικά (γενικά) (τοπικά) 
   φάρμακα που επιδρούν στο: 
    καρδιαγγειακό σύστημα 
    γαστρεντερικό σύστημα 
   ορμόνες και συνθετικά υποκατάστατα 
   συστηματικοί και αιματολογικοί παράγοντες 
   συστηματικά αντιβιοτικά και άλλα αντιλοιμώδη 
   θεραπευτικά αέρια  
   σκευάσματα για τοπική χρήση 
   εμβόλια 
   παράγοντες του ισοζυγίου ύδατος και φάρμακα που επιδρούν στον 

μεταβολισμό των μεταλλικών ιχνοστοιχείων και του ουρικού οξέος 
 
Y15   Δηλητηρίαση από και έκθεση στο αλκοόλ, χωρίς καθορισμένη πρόθεση  
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: αλκοόλη: 
    ΜΚΑ  
    βουτυλική [1-βουτανόλη] 
    αιθυλική [αιθανόλη] 
    ισοπροπυλική [2-προπανόλη] 
    μεθυλική [μεθανόλη] 
    προπυλική [1-προπανόλη] 
   ζυμέλαιο 
 
Y16   Δηλητηρίαση από και έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και αλογονομένους 

υδρογονάνθρακες και στους ατμούς τους, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: βενζόλιο και ομόλογα 
   τετραχλωράνθρακας [τετραχλωρομεθάνιο] 
   χλωροφθοράνθρακες 
   πετρέλαιο (παράγωγα) 
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Y17    Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλα αέρια και ατμούς, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: μονοξείδιο του άνθρακα 
   δακρυγόνα αέρια 
   καυσαέρια μηχανοκίνητου οχήματος 
   οξείδια του αζώτου 
   διοξείδιο του θείου 
   φυσικό αέριο και υγραέριο  
  Εξαιρούνται:  καπνοί και ατμοί των μετάλλων (Y19) 
  
Y18    Δηλητηρίαση από και έκθεση σε εντομοκτόνα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: απολυμαντικά 
   μυκητοκτόνα 
   ζιζανιοκτόνα 
   εντομοκτόνα 
   μυοκτόνα 
   συντηρητικά ξύλου 
 Εξαιρούνται:  λιπάσματα (Υ19) 
 
Y19    Δηλητηρίαση από και έκθεση σε άλλες και καθορισμένες χημικές και επιβλαβείς ουσίες, 

χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 Περιλαμβάνονται: καυστικά αρωματικά, οξέα και καυστικά αλκάλεα 
   ψαρόκολλες και κόλλες 
   μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των καπνών και των ατμών τους 
   χρώματα και βαφές 
   λιπάσματα 
  δηλητηριώδη τρόφιμα και δηλητηριώδη φυτά 
   σάπωνες και απορρυπαντικά 
 
Y20    Απαγχονισμός, στραγγαλισμός και ασφυξία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y21    Πνιγμός και εμβύθιση, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y22    Πυροβολισμός με περίστροφο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y23   Πυροβολισμός με τυφέκιο, κυνηγητικό όπλο και μεγάλο πυροβόλο όπλο, χωρίς 

καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y24   Πυροβολισμός με άλλα και μη καθορισμένα πυροβόλα όπλα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
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Y25    Επαφή με εκρηκτικό υλικό, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y26    Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y27   Επαφή με υδρατμούς, καυτούς ατμούς και καυτά αντικείμενα, χωρίς καθορισμένη 

πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y28   Επαφή με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση 
  [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y29    Επαφή με αμβλύ αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y30    Πτώση, άλμα ή ώθηση από υψηλή τοποθεσία, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
  Περιλαμβάνονται:  πτώση θύματος από το ένα επίπεδο στο άλλο, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
  
Y31   Πτώση, ξάπλωμα ή τρέξιμο μπροστά ή σε κινούμενο αντικείμενο, χωρίς καθορισμένη 

πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y32    Συντριβή μηχανοκίνητου οχήματος, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y33    Άλλα καθορισμένα γεγονότα, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
Y34    Μη καθορισμένο γεγονός, χωρίς καθορισμένη πρόθεση 
 [Βλέπε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για ταξινόμηση του τόπου του συμβάντος και της 

δραστηριότητας] 
 
 
 
Νόμιμη  παρέμβαση και πολεμικές επιχειρήσεις  
(Y35-Y36) 
  
Y35    Νόμιμη παρέμβαση 
  Περιλαμβάνονται:  τραυματισμοί που προκαλούνται από αστυνομικούς ή άλλα όργανα 

δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών των ενόπλων 
δυνάμεων, κατά την διαδικασία ή την προσπάθεια σύλληψης παρανόμων, 
καταστολής ταραχών, διατήρησης της τάξης, και άλλης νόμιμης δράσης. 
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Y35.0   Νόμιμη παρέμβαση που αφορά πυροβολισμό από πυροβόλο όπλο 
  Νόμιμη παρέμβαση με: 
   οπλοπολυβόλο 
   περίστροφο 
   σφαίρα όπλου ή σφαίρα από καουτσούκ 
Y35.1   Νόμιμη παρέμβαση που αφορά εκρηκτικά 
  Νόμιμη παρέμβαση με:  
   δυναμίτιδα 
   εκρηκτικό βλήμα 
   χειροβομβίδα 
   βόμβα 
Y35.2   Νόμιμη παρέμβαση που αφορά την χρήση αερίων 

Ασφυξία από αέρια  } 
Τραυματισμός από δακρυγόνα αέρια  } λόγω νόμιμης παρέμβασης 
Δηλητηρίαση από αέρια  } 

Y35.3   Νόμιμη παρέμβαση που αφορά αμβλέα αντικείμενα 
Χτύπημα από: 
 γκλόμπ  } 
 αμβλύ αντικείμενο  } κατά τη διάρκεια νόμιμης παρέμβασης 
 σανίδα  }  

Y35.4   Νόμιμη παρέμβαση που αφορά αιχμηρά αντικείμενα  
Κόψιμο (τομή)  } 
Τραυματισμός από ξιφολόγχη  } κατά τη διάρκεια νόμιμης παρέμβασης 
Πλήξη με μαχαίρι  } 

Y35.5   Νόμιμη εκτέλεση (θανατική) 
  Οποιαδήποτε εκτέλεση που εκτελείται με εντολή της δικαστικής ή κυβερνώσας αρχής [μόνιμης 

ή προσωρινής], όπως: 
   ασφυξία με αέρια 
   αποκεφαλισμός (με λαιμητόμο) 
   θανατική ποινή 
   θάνατος με ηλεκτροπληξία 
   απαγχονισμός 
   δηλητηρίαση 
   τουφεκισμός 
Y35.6   Νόμιμη παρέμβαση με άλλα καθορισμένα μέσα 

Χειρισμός 
Y35.7   Νόμιμη παρέμβαση, με μη καθορισμένα μέσα 
  
Y36   Πολεμικές επιχειρήσεις 
  Σημείωση:  Τραυματισμοί που οφείλονται σε πολεμικές επιχειρήσεις που συμβαίνουν 

μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών ταξινομούνται στο Y36.8. 
  Περιλαμβάνονται:  τραυματισμοί του στρατιωτικού προσωπικού και των πολιτών που 

προκαλούνται από πόλεμο και από λαϊκή εξέγερση (επανάσταση) 
Y36.0   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν έκρηξη θαλάσσιων όπλων 

Βόμβα βυθού 
Θαλάσσια νάρκη 
Νάρκη ΜΚΑ, στη θάλασσα ή στο λιμάνι 
Πυροβόλο βλήμα, θάλασσης  
Τορπίλη 
Υποθαλάσσια ανατίναξη 
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Y36.1   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν καταστροφή αεροσκάφους 
Αεροσκάφους: 
 ανάφλεξη 
 ανατίναξη  
 κατάρριψη  
Σύνθλιψη από πτώση αεροσκάφους 

Y36.2   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν άλλες εκρήξεις και θραύσματα 
  Τυχαία έκρηξη των:  } 
   πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται σε πόλεμο } 
   ιδίων όπλων } 
  Βόμβες εναντίον του προσωπικού (θραύσματα)  } 
  Έκρηξη:  } 
   πυροβόλου βλήματος } 
   οπισθογενούς όπλου  } 
   τμήματος κανονιού } 
   βόμβας όλμου } 
  Θραύσματα:  }  κατά την διάρκεια πολεμικών  
   πυροβόλου βλήματος }    επιχειρήσεων 
   βόμβας } 
   χειροβομβίδας } 
   τηλεκατευθυνόμενου βλήματος } 
   νάρκης (εδάφους) } 
   πυραύλου  } 
   βλήματος  } 
   βολιδοφόρου βλήματος } 
  Νάρκη ΜΚΑ } 
Y36.3   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά και καυτές ουσίες 
  Ασφυξία  } 
  Εγκαύματα } που προέρχεαι από φωτιά η προκαλούμενη άμεσα από συσκευή  
  Άλλος τραυματισμός  }   παραγωγής φωτιάς ή έμμεσα από οποιοδήποτε συμβατικό όπλο 
  Βόμβα βενζίνης.  
Y36.4   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν πυροβολισμό πυροβόλου όπλου και άλλες μορφές 

συμβατικού πολέμου 
  Τραύματα μάχης 
  Τραυματισμός από ξιφολόγχη 
  Σφαίρα: 
   καραμπίνας 
   οπλοπολυβόλου 
   πιστολιού 
   τυφεκίου 
   από καουτσούκ (τυφεκίου) 
  Πνιγμός σε πολεμικές επιχειρήσεις ΜΚΑ 
  Σφαίρες (κυνηγητικού όπλου) 
Y36.5   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν πυρηνικά όπλα 

Επιδράσεις από ανατίναξη  
Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από πυρηνικό όπλο 
Επιδράσεις πυρπόλησης  
Θερμότητα 
Άλλες άμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις από πυρηνικά όπλα 

Y36.6   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν βιολογικά όπλα 
Y36.7   Πολεμικές επιχειρήσεις που αφορούν χημικά όπλα και άλλες μορφές μη συμβατικού 

πολέμου 
Αέρια, ατμοί και χημικά 
Λέϊζερ 
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Y36.8   Πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών 
  Τραυματισμοί από εκρήξεις βομβών ή ναρκών που τοποθετήθηκαν στο πεδίο των πολεμικών 

επιχειρήσεων, εάν η έκρηξη συνέβη μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών 
  Τραυματισμοί που οφείλονται σε πολεμικές επιχειρήσεις και ταξινομούνται στα Y36.0-Y36.7 ή 

Y36.9, αλλά που συνέβησαν μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών 
Y36.9   Πολεμικές επιχειρήσεις, μη καθορισμένες 
  
  
 
Επιπλοκές ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας  
(Y40-Y84) 
 
Περιλαμβάνονται: επιπλοκές ιατρικών συσκευών 
  σωστό φάρμακο που χορηγήθηκε καταλλήλως σε θεραπευτική ή προφυλακτική 

δοσολογία ως η αιτία οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας  
  ατυχή περιστατικά σε ασθενείς κατά τη διάρκεια ιατρικής και χειρουργικής 

φροντίδας 
  χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης του 

ασθενούς, ή όψιμη επιπλοκή, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές περιστατικό 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Εξαιρούνται:  τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου ή χορήγηση λάθος φαρμάκου ή λήψη λάθος 
φαρμάκου (X40-X44) 

  
  
 
Φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες που προκαλούν ανεπιθύμητες 
ενέργειες σε θεραπευτική χρήση  
(Y40-Y59) 
 
Σημείωση:  Για τον κατάλογο συγκεκριμένων φαρμάκων που ταξινομούνται σε υποκατηγορίες 

τέταρτου χαρακτήρα, βλέπε τον Πίνακα φαρμάκων και χημικών ουσιών στο 
Αλφαβητικό Ευρετήριο. 

Εξαιρούνται:  ατυχήματα στην τεχνική της χορήγησης των φαρμάκων, φαρμακευτικών και 
βιολογικών ουσιών σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (Y60-Y69) 

  
Y40    Αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά 
  Εξαιρούνται: αντιβιοτικά, τοπικής χρήσης (Y56.-) 
   αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά (Y43.3) 
Y40.0   Πενικιλίνες 
Y40.1   Κεφαλοσπορίνες και άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά 
Y40.2   Ομάδα της χλωραμφενικόλης 
Y40.3   Μακρολίδια 
Y40.4   Τετρακυκλίνες 
Y40.5   Αμινογλυκοσίδες 

Στρεπτομυκίνη 
Y40.6   Ριφαμυκίνες 
Y40.7   Αντιμυκητιακά που χορηγούνται συστηματικά 
Y40.8   Άλλα αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά 
Y40.9   Αντιβιοτικό που χορηγείται συστηματικά, μη καθορισμένο  
  
Y41    Άλλα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά που χορηγούνται συστηματικά 

Εξαιρούνται: αντιμικροβιακά, τοπικής χρήσης (Y56.-) 
Y41.0   Σουλφοναμίδες 
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Y41.1   Αντιμυκοβακτηριακά φάρμακα 
Εξαιρούνται: ριφαμυκίνες (Y40.6) 
                       στρεπτομυκίνη (Y40.5) 

Y41.2   Ανθελονοσιακά και φάρμακα που δρουν σε άλλα πρωτόζωα του αίματος  
Εξαιρούνται: παράγωγα της υδροξυκινολόνης (Y41.8) 

Y41.3   Άλλα αντιπρωτοζωικά φάρμακα 
Y41.4   Ανθελμινθικά 
Y41.5   Αντιϊικά φάρμακα 

Εξαιρούνται: αμανταδίνη (Y46.7) 
                       κυταραβίνη (Y43.1) 

Y41.8   Άλλα καθορισμένα συστηματικώς χορηγούμενα αντιμικροβιακά και αντιπαρασιτικά, μη 
καθορισμένα  
Παράγωγα της υδροξυκινολόνης 
Εξαιρούνται: ανθελονοσιακά φάρμακα (Y41.2) 

Y41.9   Συστηματικώς χορηγούμενο αντιμικροβιακό και αντιπαρασιτικό, μη καθορισμένο 
  
Y42    Ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα και ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
Εξαιρούνται: αλατοκορτικοειδή και οι ανταγωνιστές τους (Y54.0-Y54.1) 
                       ωκυτόκες ορμόνες (Y55.0) 
                       παραθυρεοειδικές ορμόνες και τα παράγωγα τους (Y54.7) 

Y42.0   Γλυκοκορτικοειδή και τα συνθετικά τους ανάλογα 
Εξαιρούνται:  γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης (Y56.-) 

Y42.1   Θυρεοειδικές ορμόνες και υποκατάστατα 
Y42.2   Αντιθυρεοειδικά φάρμακα 
Y42.3   Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα 
Y42.4   Αντισυλληπτικά, από του στόματος 

Σκευάσματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά 
Y42.5   Άλλα οιστρογόνα και προγεσταγόνα 

Συνδυασμοί και υποκατάστατα 
Y42.6   Αντιγοναδοτροπίνες, αντιοιστρογόνα, αντιανδρογόνα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Ταμοξιφένη 
Y42.7   Ανδρογόνα και συγγενή αναβολικά  
Y42.8   Άλλες και μη καθορισμένες ορμόνες και τα συνθετικά τους υποκατάστατα 

Ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης [αδενοϋποφυσιακές ορμόνες] 
Y42.9   Άλλοι και μη καθορισμένοι ορμονικοί ανταγωνιστές 
  
Y43    Παράγοντες με κύρια συστηματική δράση 

Εξαιρούνται: βιταμίνες ΜΤΑ (Y57.7) 
Y43.0   Αντιαλλεργικά και αντιεμετικά φάρμακα 

Εξαιρούνται: νευροληπτικά φαινοθειαζινών (Y49.3) 
Y43.1   Αντινεοπλασματικοί αντιμεταβολίτες 

Κυταραβίνη 
Y43.2   Αντινεοπλασματικά φυσικά προϊόντα 
Y43.3   Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα 

Αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά  
Εξαιρούνται: ταμοξιφένη (Y42.6) 

Y43.4   Ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες 
Y43.5   Οξινοποιητικοί και αλκαλοποιητικοί παράγοντες 
Y43.6   Eνζυμα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y43.8   Άλλοι παράγοντες με κύρια συστηματική δράση, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Ανταγωνιστές των βαρέων μετάλλων 
Y43.9   Παράγοντας με κύρια συστηματική δράση, μη καθορισμένος 
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Y44    Παράγοντες με κύρια δράση στα συστατικά του αίματος 
Y44.0   Σκευάσματα σιδήρου και άλλα σκευάσματα κατά της υπόχρωμης αναιμίας 
Y44.1   Βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ και άλλα σκευάσματα κατά της μεγαλοβλαστικής αναιμίας 
Y44.2   Αντιπηκτικά 
Y44.3   Ανταγωνιστές των αντιπηκτικών, βιταμίνη Κ και άλλοι παράγοντες με πηκτική δράση 
Y44.4   Αντιθρομβωτικά φάρμακα [αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων] 

Εξαιρούνται: ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Y45.1) 
                       διπυριδαμόλη (Y52.3) 

Y44.5   Θρομβολυτικά φάρμακα 
Y44.6   Φυσικό αίμα και παράγωγα του αίματος 

Εξαιρούνται:  ανοσοσφαιρίνη (Y59.3) 
Y44.7   Yποκατάστατα πλάσματος 
Y44.9   Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες με κύρια δράση στα συστατικά του αίματος 
  
Y45   Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
Y45.0   Οπιοειδή και σχετικά αναλγητικά 
Y45.1   Σαλικυλικά 
Y45.2   Παράγωγα προπιονικού οξέος 

Παράγωγα προπανικού οξέος 
Y45.3   Άλλα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣAΦ] 
Y45.4   Αντιρευματικά 

Εξαιρούνται: χλωροκίνη (Y41.2) 
                       γλυκοκορτικοειδή (Y42.0) 
                       σαλικυλικά (Y45.1) 

Y45.5   Παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης 
Y45.8   Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά  
Y45.9   Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες φάρμακο, μη καθορισμένο 
  
Y46   Αντιεπιληπτικά και αντιπαρκινσονικά φάρμακα 

Εξαιρούνται: ακεταζολαμίδη (Y54.2) 
                       βαρβιτουρικά ΜΤΑ (Y47.0) 
                       βενζοδιαζεπίνες (Y47.1) 
                       παραλδεΰδη (Y47.3) 

Y46.0   Σουκινιμίδια 
Y46.1   Οξαζολιδινεδιόνες  
Y46.2   Παράγωγα της υδαντοΐνης 
Y46.3   Διοξυβαρβιτουρικά 
Y46.4   Ιμινοστιλβένες 

Καρβομαζεπίνη 
Y46.5   Βαλπροϊκό οξύ 
Y46.6   Άλλα και μη καθορισμένα αντιεπιληπτικά 
Y46.7   Αντιπαρκινσονικά φάρμακα 

Αμανταδίνη 
Y46.8   Φάρμακα κατά της σπαστικότητας 

Εξαιρούνται: βενζοδιαζεπίνες (Y47.1) 
  
Y47    Κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα 
Y47.0   Βαρβιτουρικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται: δεοξυβαρβιτουρικά (Y46.3) 
                       θειοβαρβιτουρικά (Y48.1) 

Y47.1   Βενζοδιαζεπίνες 
Y47.2   Παράγωγα της χλωράλης 
Y47.3   Παραλδεΰδη 
Y47.4   Ενώσεις βρωμίου 
Y47.5   Μικτά κατασταλτικά και υπνωτικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 
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Y47.8   Άλλα κατασταλτικά, υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακα 

Μεθακουαλόνη 
Y47.9   Κατασταλτικό, υπνωτικό και αγχολυτικό φάρμακα, μη καθορισμένο 

Υπνωτικό: 
 πόσιμο  } 
 φάρμακο  } ΜΚΑ 
 χάπι  } 

  
Y48    Αναισθητικά και θεραπευτικά αέρια 
Y48.0   Εισπνεόμενα αναισθητικά 
Y48.1   Αναισθητικά που χορηγούνται παρεντερικώς 

Θειοβαρβιτουρικά 
Y48.2   Άλλα και μη καθορισμένα γενικά αναισθητικά 
Y48.3   Τοπικά αναισθητικά 
Y48.4   Αναισθητικό, μη καθορισμένο 
Y48.5   Θεραπευτικά αέρια 
  
Y49    Ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: κατασταλτικά της όρεξης [ανορεκτικά] (Y57.0) 
   βαρβιτουρικά ΜΤΑ (Y47.0) 
   βενζοδιαζεπίνες (Y47.1) 
   καφεΐνη (Y50.2)  
   κοκαΐνη (Y48.3) 
   μεθακουαλόνη (Y47.8) 
Y49.0   Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθληπτικά 
Y49.1   Αντικαταθλιπτικά αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης 
Y49.2   Άλλα και μη καθορισμένα αντικαταθλπτικά 
Y49.3   Φαινοθειαζιδικά αντιψυχωσικά και νευροληπτικά 
Y49.4   Βουτυροφαινόνες και θειοξανθινικά νευροληπτικά 
Y49.5   Αλλα αντιψυχωσικά και νευροληπτικά 

Εξαιρούνται:  ραουβόλφια (Y52.5) 
Y49.6   Ψυχοδυσληπτικά [ψευδαισθησιογόνα] 
Y49.7   Ψυχοδιεγερτικά με δυνατότητα κατάχρησης  
Y49.8   Άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y49.9   Ψυχοτρόπο φάρμακο, μη καθορισμένο  
  
Y50    Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y50.0   Αναληπτικά 
Y50.1   Ανταγωνιστές των οπιοειδών υποδοχέων  
Y50.2   Μεθυλοξανθίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Καφεΐνη 
Εξαιρούνται: αμινοφυλλίνη (Y55.6) 
                       θεοβρωμίνη (Y55.6) 
                       θεοφυλλίνη (Y55.6) 

Y50.8   Άλλα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος 
Y50.9   Διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, μη καθορισμένο 
  
Y51    Φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 
Y51.0   Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες 
Y51.1   Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά [χολινεργικά] 
Y51.2   Γαγγλιοπληγικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y51.3   Άλλα παρασυμπαθητικολυτικά [αντιχολινεργικά και αντιμουσκαρινικά] και 

σπασμολυτικά που δεν ταξινομούνται αλλού 
Παπαβερίνη 
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Y51.4   Κύριοι α-αδρενεργικοί αγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Μεταραμινόλη 
Y51.5   Κυρίως β-αδρενεργικοί αγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:   σαλβουταμόλη (Y55.6) 
Y51.6   Α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:   αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας (Υ55.0) 
Y51.7   Β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y51.8   Κεντρικώς δρώντες και αδρενεργικοί νευροαποκλειστές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται: κλονιδίνη (Y52.5) 
                       γουανεθιδίνη (Y52.5) 

Y51.9   Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα που δρουν κυρίως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 
Φάρμακα που διεγείρουν αμφότερους τους α-και τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς 

  
Y52    Παράγοντες που δρουν κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα 

Εξαιρούνται:  μεταραμινόλη (Y51.4) 
Y52.0   Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες και φάρμακα με παρόμοια δράση 
Y52.1   Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου 
Y52.2   Άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:  β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7) 
Y52.3   Αγγειοδιασταλτικά των στεφανιαίων αγγείων, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Διπυριδαμόλη 
Εξαιρούνται:  β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7) 
                         αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (Y52.1) 

Y52.4   Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 
Y52.5   Άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Κλονιδίνη 
Γουανεθιδίνη 
Ραουβόλφια 
Εξαιρούνται:  β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (Y51.7) 
                        αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (Y52.1) 
                        διουρητικά (Y54.0-Y54.5) 

Y52.6   Αντιυπερλιπιδαιμικά και αντιαρτηριοσκλυρηντικά φάρμακα 
Y52.7   Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά  

Νικοτινικό οξύ (παράγωγα) 
Εξαιρούνται:  παπαβερίνη (Y51.3) 

Y52.8   Φάρμακα κατά των κιρσών, συμπεριλαμβανομένων των σκληρυντικών παραγόντων 
Y52.9   Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που κυρίως δρουν στο καρδιοαγγειακό σύστημα 
  
Y53      Παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστερεντερικό σύστημα 
Y53.0   Ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων της ισταμίνης 
Y53.1   Άλλα αντιόξινα και φάρμακα που αναστέλλουν την γαστρική έκκριση 
Y53.2   Διεγερτικά υπακτικά  
Y53.3   Αλατώδη και ωσμωτικά υπακτικά 
Y53.4   Άλλα υπακτικά 

Φάρμακα κατά της εντερικής ατονίας  
Y53.5   Φάρμακα που διευκολύνουν την πέψη (των τροφών) 
Y53.6   Αντιδιαρροϊκά φάρμακα 
  Εξαιρούνται:  αντιβιοτικά που χορηγούνται συστηματικά και άλλα αντιμικροβιακά  (Y40-

Y41) 
Y53.7   Εμετικά 
Y53.8   Άλλοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα 
Y53.9   Παράγοντας που δρά κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα, μη καθορισμένος 
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Y54    Παράγοντες που δρουν κυρίως στο ισοζύγιο του ύδατος και το μεταβολισμό  των 
μετάλλων και του ουρικού οξέος 

Y54.0   Αλατοκορτικοειδή 
Y54.1   Ανταγωνιστές των αλατοκορτικοειδών [ανταγωνιστές της αλδοστερόνης] 
Y54.2   Αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης 

Ακεταζολαμίδη 
Y54.3   Θειαζιδικά διουρητικά 
Y54.4   Διουρητικά της [υψηλής] αγκύλης 
Y54.5   Άλλα διουρητικά 
Y54.6   Ηλεκτρολυτικοί, θερμιδικοί και παράγοντες που επηρεάζουν το ισοζύγιο ύδατος 

Από του στόματος άλατα ενυδάτωσης  
Y54.7   Παράγοντες που δρουν στην ασβεστοποίηση των οστών 

Παραθυρεοειδικές ορμόνες και παράγωγα 
Ομάδα της βιταμίνης D 

Y54.8   Παράγοντες που δρουν στο μεταβολισμό του ουρικού οξέος 
Y54.9   Μεταλλικά άλατα, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  
Y55    Παράγοντες που δρουν κυρίως στους λείους και σκελετικούς μύες και στο αναπνευστικό 

σύστημα 
Y55.0   Ωκυτόκα φάρμακα 

Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας 
Εξαιρούνται: οιστρογόνα, τα προγεσταγόνα και οι ανταγωνιστές τους (Y42.5-Y42.6) 

Y55.1   Μυοχαλαρωτικά των σκελετικών μυών [νευρομυικοί αποκλειστές] 
Εξαιρούνται: φάρμακα κατά της σπαστικότητος (Y46.8) 

Y55.2   Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στους μύες 
Y55.3   Αντιβηχικά 
Y55.4   Αποχρεμπτικά 
Y55.5   Φάρμακα κατά του κοινού κρυολογήματος 
Y55.6   Αντιασθματικά, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Αμινοφυλλίνη 
Σαλβουταμόλη 
Θεοβρωμίνη 
Θεοφυλλίνη 
Εξαιρούναι:  β-αδρενεργικοί αγωνιστές (Y51.5) 
                      ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης [αδενοϋπόφυσης] (Y42.8) 

Y55.7   Άλλοι και μη καθορισμένοι παράγοντες που δρουν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα 
  
Y56   Τοπικοί παράγοντες που δρουν κυρίως στο δέρμα και τους βλεννογόνους και 

οφθαλμογικά, ωτορινολαρυγγολογικά και οδοντιατρικά φάρμακα 
Περιλαμβάνονται: γλυκοκορτικοειδή, τοπικής χρήσης 

Y56.0   Τοπικά αντιμυκητιακά, αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που δεν 
ταξινομούνται αλλού 

Y56.1   Αντικνησμώδη  
Y56.2   Τοπικά στυπτικά και τοπικά απολυμαντικά 
Y56.3   Μαλακτικά, ελαιώδη και προστατευτικά του δέρματος 
Y56.4   Κερατολυτικά, κερατοπλαστικά και άλλα φάρμακα και σκευάσματα για τη θεραπεία των 

τριχών 
Y56.5   Οφθαλμολογικά φάρμακα και σκευάσματα 
Y56.6   Ωτορινολαρυγγολογικά φάρμακα και σκευάσματα 
Y56.7   Οδοντιατρικά φάρμακα, για τοπική εφαρμογή 
Y56.8   Άλλοι τοπικοί παράγοντες 

Σπερματοκτόνα 
Y56.9   Τοπικος παράγοντας, μη καθορισμένος 
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Y57      Άλλα και μη καθορισμένα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
Y57.0   Κατασταλτικά της όρεξης [ανορεκτικά] 
Y57.1   Λιποτρόπα φάρμακα 
Y57.2   Αντίδοτα και χηλικοί παράγοντες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Y57.3   Αποτρεπτικά του οινοπνεύματος  
Y57.4   Φαρμακευτικά έκδοχα 
Y57.5   Μέσα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ακτινογραφιών [σκιαγραφικά] 
Y57.6   Άλλοι διαγνωστικοί παράγοντες 
Y57.7   Βιταμίνες, που δεν ταξινομούνται αλλού 

Εξαιρούνται:  νικοτινικό οξύ (Y52.7) 
                        βιταμίνη B12 (Y44.1) 
                        βιταμίνη D (Y54.7) 
                        βιταμίνη K (Y44.3) 

Y57.8   Άλλα φάρμακα και φαρμακευτικές ουσίες 
Y57.9   Φάρμακο και φαρμακευτική ουσία, μη καθορισμένη 
  
Y58      Βακτηριακά εμβόλια 
Y58.0   Εμβόλιο ΒCG  
Y58.1   Εμβόλιο κατά της σαλμονέλας του τυφοειδούς και του παράτυφου 
Y58.2   Εμβόλιο κατά της χολέρας 
Y58.3   Εμβόλιο κατά της πανώλης 
Y58.4   Εμβόλιο αντιτετανικό 
Y58.5   Εμβόλιο αντιδιφθεριτιδικό 
Y58.6   Εμβόλιο αντικοκκυτικό, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών με συστατικό του 

κοκκύτη 
Y58.8   Συνδυασμένα βακτηριακά εμβόλια, εκτός των συνδυασμών με συστατικό του κοκκύτη 
Y58.9   Άλλα και μη καθορισμένα βακτηριακά  
  
Y59      Άλλα και μη καθορισμένα εμβόλια και βιολογικές ουσίες 
Y59.0   Εμβόλια κατά των ιών 
Y59.1   Εμβόλια κατά των ρικετσιών 
Y59.2   Εμβόλια κατά των πρωτοζώων 
Y59.3   Ανοσοοσφαιρίνη 
Y59.8   Άλλα καθορισμένα εμβόλια και βιολογικές ουσίες 
Y59.9   Εμβόλιο ή βιολογική ουσία, μη καθορισμένη  
  
 
 
Ατυχή περιστατικά ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 
φροντίδας  
(Y60-Y69) 
 
Εξαιρούνται: βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά την επέμβαση)(μετά την 

εμφύτευση)(κατά τη χρήση) (Y70-Y82) 
  χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις ως η αιτία παθολογικής αντίδρασης ασθενή, 

χωρίς να γίνεται αναφορά σε ατυχές συμβάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης (Y83-
Y84) 

  
Y60      Ακούσια διατομή, νύξη, διάτρηση ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια χειρουργικής και 

ιατρικής φροντίδας 
Y60.0   Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 
Y60.1   Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης 
Y60.2   Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης 
Y60.3   Κατά τη διάρκεια ένεσης ή εμβολιασμού 
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Y60.4   Κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης 
Y60.5   Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού 
Y60.6   Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού 
Y60.7   Κατά τη διάρκεια χορήγησης υποκλυσμού 
Y60.8   Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y60.9   Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
  
Y61      Τυχαία παραμομονή ξένου αντικειμένου μέσα στο σώμα κατά τη διάρκεια χειρουργικής 

και ιατρικής φροντίδας 
Y61.0   Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 
Y61.1   Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης 
Y61.2   Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης 
Y61.3   Κατά τη διάρκεια ένεσης ή εμβολιασμού 
Y61.4   Κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης 
Y61.5   Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού 
Y61.6   Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού 
Y61.7   Κατά τη διάρκεια μετακίνησης καθετήρα ή επιπωματισμού 
Y61.8   Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y61.9   Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
  
Y62    Αποτυχία μέτρων αντισηψίας, κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y62.0   Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 
Y62.1   Κατά τη διάρκεια έγχυσης ή μετάγγισης 
Y62.2   Κατά τη διάρκεια νεφρικής αιμοκάθαρσης ή άλλης μορφής διάχυσης 
Y62.3   Κατά τη διάρκεια ένεσης ή ανοσοποίησης 
Y62.4   Κατά τη διάρκεια ενδοσκόπησης 
Y62.5   Κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού 
Y62.6   Κατά τη διάρκεια αναρρόφησης, νύξης και άλλου καθετηριασμού 
Y62.8   Κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y62.9   Κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
  
Y63    Λανθασμένη δοσολογία (φαρμάκων ή άλλων υγρών) κατά τη διάρκεια χειρουργικής και 

ιατρικής φροντίδας 
  Εξαιρούνται:  τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκου ή λανθασμένη χορήγηση λάθος φαρμάκου 

(X40-X44) 
Y63.0   Υπερβολική ποσότητα αίματος ή άλλου υγρού που χορηγείται κατά τη διάρκεια 

μετάγγισης ή έγχυσης 
Y63.1   Λανθασμένη αραίωση του υγρού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια έγχυσης 
Y63.2   Υπερδοσολογία στη χορηγούμενη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια θεραπείας 
Y63.3   Ακούσια έκθεση ασθενούς σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια ιατρικής φροντίδας 
Y63.4   Λανθασμένη δοσολογία κατά την ηλεκτροσπασμοθεραπεία ή θεραπεία με ινσουλινικό 

shock 
Y63.5   Ακατάλληλη θερμοκρασία κατά την τοπική εφαρμογή και τον επιπωματισμό 
Y63.6   Μη χορήγηση του απαραίτητου φαρμάκου, φαρμακευτικής ή βιολογικής ουσίας 
Y63.8   Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια άλλων μορφών χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
Y63.9   Λανθασμένη δοσολογία κατά τη διάρκεια μη καθορισμένης χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
  
Y64      Μολυσμένες ιατρικές ή βιολογικές ουσίες 
Y64.0   Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που μεταγγίζεται ή εγχέεται 
Y64.1   Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία, που ενίεται ή χρησιμοποιείται για εμβολιασμό 
Y64.8   Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία που χορηγείται με άλλα μέσα 
Y64.9   Μολυσμένη ιατρική ή βιολογική ουσία που χορηγείται με μη καθορισμένα μέσα 

Χορήγηση μολυσμένης ιατρικής ή βιολογικής ουσίας ΜΚΑ 
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Y65      Άλλα ατυχή περιστατικά κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
Y65.0   Χρησιμοποίηση λανθασμένα διασταυρωμένου αίματος σε μετάγγιση 
Y65.1   Χρησιμοποίηση λανθασμένου υγρού σε έγχυση 
Y65.2   Αποτυχία της συρραφής ή απολίνωσης (τραύματος) κατά τη διάρκεια χειρουργικής 

επέμβασης 
Y65.3   Λανθασμένη τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα κατά τη διάρκεια αναισθησίας 
Y65.4   Αποτυχία εισαγωγής ή απομάκρυνσης άλλου σωλήνα ή εργαλείου (ιατρικού) 
Y65.5   Εκτέλεση ακατάλληλης χειρουργικής επέμβασης 
Y65.8   Άλλα καθορισμένα ατυχή περιστατικά κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
  
Y66      Μη χορήγηση χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 

Πρόωρη παύση παροχής χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας 
  
Y69      Μη καθορισμένο ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια χειρουργικής και ιατρικής 

φροντίδας 
  
 
 
 
Ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά κατά τη 
διαγνωστική και θεραπευτική τους χρήση 
(Y70-Y82) 
 
Περιλαμβάνονται: βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά τη διάρκεια της επέμβασης) 

(μετά την εμφύτευση) (με συνεχή χρήση) 
Εξαιρούνται:  ανεπιθύμητο περιστατικό σε ασθενείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής και 

ιατρικής φροντίδας,  που ταξινομείται στα Y60-Y69 (Y60-Y69) 
  όψιμες επιπλοκές μετά από χρήση ιατρικών συσκευών, χωρίς αναφορά για 

βλάβη ή κακή λειτουργία της ιατρικής συσκευής (Y83 – Y84) 
 
 
Οι ακόλουθες υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα προορίζονται για χρήση με τις κατηγορίες Y70-
Y82: 
.0  Διαγνωστικές συσκευές και μηχανήματα παρακολούθησης  

.1  Θεραπευτικές (μη χειρουργικές) συσκευές και συσκευές αποκατάστασης 

.2  Προθέσεις και άλλα εμφυτεύματα, υλικά και βοηθητικές συσκευές 

.3  Χειρουργικά εργαλεία, υλικά και συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ραμμάτων) 

.8  Διάφορες συσκευές, που δεν ταξινομούνται αλλού 

  
Y70      Συσκευές αναισθησίας που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
  
Y71   Καρδιαγγειακές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y72    Ωτορινολαρυγγολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
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Y73   Γαστρεντερολογικές και ουρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα 
περιστατικά 
[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
Y74   Συσκευές σε γενικό νοσοκομείο και ιδιωτικά χρησιμοποιούμενες που σχετίζονται με 

ανεπιθύμητα περιστατικά 
[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
Y75   Νευρολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y76    Μαιευτικές και γυναικολογικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά  

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y77   Οφθαλμικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y78   Ακτινολογικά μηχανήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y79    Ορθοπεδικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y80   Συσκευές φυσιατρικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα περιστατικά 

[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 
 
Y81   Συσκευές γενικής και πλαστικής χειρουργικής που σχετίζονται με ανεπιθύμητα 

περιστατικά 
[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
Y82    Άλλες και μη καθορισμένες ιατρικές συσκευές που σχετίζονται με ανεπιθύμητα 

περιστατικά 
[Βλέπε πριν το Y70 για υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα] 

 
 
 
Χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις που προκαλούν παθολογική 
αντίδραση του ασθενή ή όψιμες επιπλοκές, χωρίς να γίνεται αναφορά σε 
ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της πράξης  
(Y83-Y84) 
 
Εξαιρούνται:  ατυχή περιστατικά σε ασθενείς κατά την διάρκεια χειρουργικής kai ιατρικής φροντίδας, 

που ταξινομούνται στα Y60-Y69 (Y60-Y69) 
  βλάβη ή κακή λειτουργία ιατρικής συσκευής (κατά την διάρκεια της επέμβασης)(μετά 

την εμφύτευση) (με τη συνεχή χρήση) (Y70-Y82) 
  
Y83    Χειρουργική επέμβαση και άλλες χειρουργικές πράξεις που προκαλούν παθολογική 

αντίδραση του ασθενή ή άλλη όψιμη επιπλοκή, χωρίς αναφορά σε ατυχές περιστατικό 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

Y83.0   Χειρουργική επέμβαση με μεταμόσχευση ολόκληρου οργάνου 
Y83.1   Χειρουργική επέμβαση με εμφύτευση τεχνητής εσωτερικής συσκευής 
Y83.2   Χειρουργική επέμβαση με αναστόμωση, παράκαμψη ή τοποθέτηση μοσχεύματος 
Y83.3   Χειρουργική επέμβαση με δημιουργία εξωτερικής στομίας 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 780

Y83.4   Άλλη χειρουργική αποκατάσταση (ανάπλαση) 
Y83.5   Ακρωτηριασμός άκρου(ων) 
Y83.6   Αφαίρεση άλλου οργάνου (μερική) (ολική) 
Y83.8   Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
Y83.9   Χειρουργική επέμβαση, μη καθορισμένη 
  
Y84    Άλλες ιατρικές επεμβάσεις που προκαλούν παθολογική αντίδραση του ασθενή ή όψιμη 

επιπλοκή, χωρίς αναφορά σε ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια της επέμβασης 
Y84.0   Καρδιακός καθετηριασμός 
Y84.1   Νεφρική αιμοκάθαρση 
Y84.2   Ακτινολογικές πράξεις και ακτινοθεραπεία 
Y84.3   Θεραπεία με shock  
Y84.4   Εισρόφηση υγρού 
Y84.5   Εισαγωγή μήλης στο στόμαχο ή το δωδεκαδάκτυλο 
Y84.6   Καθετηριασμός του ουροποιητικού συστήματος 
Y84.7   Δειγματοληψία αίματος 
Y84.8   Άλλες ιατρικές πράξεις  
Y84.9   Ιατρική πράξη, μη καθορισμένη 
  
  
 
 
Όψιμα αποτελέσματα εξωτερικών αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας  
(Y85-Y89) 
 
Σημείωση:  Οι κατηγορίες Y85-Y89 χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τις καταστάσεις που 

αποτελούν αιτία θανάτου, αναπηρίας ή ανικανότητας από όψιμα αποτελέσματα ή 
καθυστερημένες επιδράσεις, οι οποίες αυτές καθαυτές ταξινομούνται αλλού. Τα όψιμα 
αποτελέσματα περιλαμβάνουν καταστάσεις που αναφέρονται σαν τέτοιες, ή προκύπτουν 
ως  καθυστερημένες επιδράσεις ένα χρόνο ή περισσότερο μετά το αρχικό γεγονός.  

  
Y85    Όψιμα αποτελέσματα ατυχημάτων μεταφοράς 
Y85.0   Όψιμα αποτελέσματα ατυχήματος με μηχανοκίνητο όχημα 
Y85.9   Όψιμα αποτελέσματα άλλων και μη καθορισμένων ατυχημάτων μεταφοράς 
  
Y86    Όψιμα αποτελέσματα άλλων ατυχημάτων 
  
Y87    Όψιμα αποτελέσματα σκόπιμου αυτοτραυματισμού, επίθεσης και γεγονότων χωρίς 

καθορισμένη πρόθεση 
Y87.0   Όψιμα αποτελέσματα σκόπιμου αυτοτραυματισμού 
Y87.1   Όψιμα αποτελέσματα επίθεσης 
Y87.2   Όψιμα αποτελέσματα γεγονότων μη καθορισμένης πρόθεσης 
  
Y88   Όψιμα αποτελέσματα όπου η χειρουργική και ιατρική φροντίδα αποτελούν την εξωτερική 

αιτία 
Y88.0   Όψιμα αποτελέσματα ανεπιθύμητων ενεργειών προκαλούνται από φάρμακα, 

φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες κατά τη θεραπευτική τους χρήση 
Y88.1   Όψιμα αποτελέσματα ατυχών περιστατικών που συμβαίνουν στον ασθενή κατά τη 

διάρκεια χειρουργικών και ιατρικών πράξεων  
Y88.2   Όψιμα αποτελέσματα ανεπιθύμητων περιστατικών που σχετίζονται με ιατρικές συσκευές 

κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική τους χρήση 
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Y88.3   Όψιμα αποτελέσματα χειρουργικών και ιατρικών πράξεων ως η αιτία παθολογικής 
αντίδρασης του ασθενούς ή όψιμης επιπλοκής, χωρίς αναφορά στο ατυχές περιστατικό 
κατά τη διάρκεια της πράξης 

  
Y89    Όψιμα αποτελέσματα άλλων εξωτερικών αιτιών 
Y89.0   Όψιμα αποτελέσματα νόμιμης παρέμβασης 
Y89.1   Όψιμα αποτελέσματα πολεμικών επιχειρήσεων 
Y89.9    Όψιμα αποτελέσματα μη καθορισμένης εξωτερικής αιτίας 
  
  
 
Συμπληρωματικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις αιτίες της 
νοσηρότητας και θνησιμότητας που ταξινομούνται αλλού  
(Y90-Y98) 
 
Σημείωση:  Αυτές οι κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν, εάν είναι επιθυμητό, για τη παροχή 

συμπληρωματικών πληροφοριών που αφορούν αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση μεμονωμένης κατάστασης στην 
νοσηρότητα και θνησιμότητα 

  
 
Y90    Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο 

αίμα 
Y90.0   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα λιγότερο από 20 mg/100 ml 
Y90.1   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 20 - 39 mg/100 ml 
Y90.2   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 40 - 59 mg/100 ml 
Y90.3   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 60 - 79 mg/100 ml 
Y90.4   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 80 - 99 mg/100 ml 
Y90.5   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 100 - 119 mg/100 ml 
Y90.6   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 120 - 199 mg/100 ml 
Y90.7   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 200 - 239 mg/100 ml 
Y90.8   Επίπεδο αλκοόλ στο αίμα από 240 mg/100 ml ή περισσότερο 
Y90.9   Παρουσία αλκοόλ στο αίμα, χωρίς να καθορίζεται το επίπεδο 
  
Y91    Απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ μέσω προσδιορισμού του επιπέδου της δηλητηρίασης 
  Εξαιρούνται:  απόδειξη της συμμετοχής αλκοόλ προσδιοριζόμενη από την ποσότητα στο 

αίμα (Y90) 
Y91.0   Ήπια δηλητηρίαση από αλκοόλ (μέθη) 
  Απόπνοια αλκοόλης, ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις 

ανταποκρίσεις, ή ήπια δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων. 
Y91.1   Μέτρια δηλητηρίαση από αλκοόλ 
  Απόπνοια αλκοόλης, μέτριες διαταραχές συμπεριφοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις 

ανταποκρίσεις, ή μέτρια δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων. 
Y91.2   Σοβαρή δηλητηρίαση από αλκοόλ 
  Σοβαρές διαταραχές όσον αφορά τις λειτουργίες και τις ανταποκρίσεις, σοβαρή δυσκολία στον 

συντονισμό των κινήσεων ή μειωμένη ικανότητα για συνεργασία 
Y91.3   Πολύ σοβαρή δηλητηρίαση από αλκοόλ 
  Πολύ σοβαρή διαταραχή όσον αφορά τις λειτουργίες και ανταποκρίσεις, πολύ σοβαρή 

δυσκολία στον συντονισμό (των κινήσεων), ή απώλεια της ικανότητας για συνεργασία. 
Y91.9   Συμμετοχή αλκοόλ, που δεν καθορίζεται αλλιώς 

Ύποπτη συμμετοχή αλκοόλ ΜΚΑ 
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Y95    Νοσοκομειακή κατάσταση 
  
Y96    Κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία (επάγγελμα) 
  
Y97    Κατάσταση που σχετίζεται με την μόλυνση του περιβάλλοντος 
  
Y98    Κατάσταση που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧΙ 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την 
επαφή με τις υπηρεσίες υγείας  
(Z00-Z99) 
 
 
Σημείωση: 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 περιορισμένη φροντίδα 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.   

 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τις εξής 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 σχετιζόμενους με κοινωνικοοικονομικές και 

ψυχοκοινωνικές καταστάσεις    
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Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και διερεύνηση  
(Z00-Z13) 
 
 
Σημείωση:  Μη ειδικά μη φυσιολογικά ευρήματα τα οποία αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια 

αυτών των εξετάσεων ταξινομούνται στις κατηγορίες R70-R94. 
Εξαιρούνται:  εξετάσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και την αναπαραγωγή (Z30-Z36, Z39.-) 
  
 
Z00    Γενική εξέταση και διερεύνηση ατόμων χωρίς ενόχλημα και αναφερόμενη διάγνωση 

Εξαιρούνται:  εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02.-) 
  ειδικές δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου (Z11-Z13) 

Z00.0   Γενική ιατρική εξέταση 
Ατομικός προσυμπτωματικός έλεγχος (check-up) ΜΚΑ 
Περιοδική εξέταση (ετήσια) (φυσική)  
Εξαιρούνται:  γενική εξέταση ατομικού προσυμπτωματικού ελέγχου:  

• ορισμένων υποπληθυσμών (Z10.-) 
• βρέφους ή παιδιού (Z00.1) 

Z00.1   Εξέταση ρουτίνας παιδιού 
Δοκιμασίες ανάπτυξης βρέφους ή παιδιού 

  Εξαιρούνται:  επίβλεψη της υγείας έκθετου ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2) 
Z00.2   Εξέταση για την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία 
Z00.3   Εξέταση για το επίπεδο της ανάπτυξης κατά την εφηβεία  

Κατάσταση ανάπτυξης στην εφηβεία 
Z00.4   Γενική ψυχιατρική εξέταση, που δεν ταξινομείται αλλού 

Εξαιρούνται: εξέταση που απαιτείται για ιατροδικαστικούς σκοπούς (Z04.6) 
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 υγείας σε πληθυσμιακές έρευνες 
  
Z01    Άλλες ειδικές εξετάσεις και διερευνήσεις ατόμων χωρίς ενοχλήματα ή αναφερόμενη 

διάγνωση 
  Περιλαμβάνονται: εξέταση ρουτίνας ειδικού συστήματος 
  Εξαιρούνται:  εξέταση για: 
   • διοικητικούς σκοπούς (Z02.- ) 
   • ύποπτες συνθήκες,, που δεν έχουν αποδειχθεί (Z03.- ) 
   ειδικές δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου (Z11-Z13) 
Z01.0   Εξέταση οφθαλμών και όρασης 

Εξαιρούνται: εξέταση  για την απόκτηση άδειας οδήγησης (Z02.4) 
Z01.1   Εξέταση  ώτων και ακοής 
Z01.2   Οδοντιατρική εξέταση  
Z01.3   Εξέταση της αρτηριακής πίεσης 
Z01.4   Γυναικολογική εξέταση (γενική) (ρουτίνας) 

Εξέταση τραχηλικού επιχρίσματος με τη μέθοδο Παπανικολάου  
Εξέταση της πυέλου (ετήσια) (περιοδική) 
Εξαιρούνται:  εξέταση ή τεστ κύησης (Z32.-) 

εξέταση ρουτίνας για διατήρηση της αντισύλληψης (Z30.4-Z30.5) 
Z01.5   Διαγνωστικές δερματικές δοκιμασίες και δοκιμασίες ευαισθησίας 

Αλλεργικά τεστ 
Δερματικές δοκιμασίες για: 

  • μικροβιακό νόσημα 
  • υπερευαισθησία 
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Z01.6   Ακτινολογική εξέταση,  που δεν ταξινομείται αλλού 
 Ρουτίνας: 
  • ακτινογραφία θώρακος  
  • μαστογραφία  
Z01.7   Εργαστηριακή εξέταση  
Z01.8   Άλλες καθορισμένες ειδικές εξετάσεις 
Z01.9   Ειδική εξέταση, μη καθορισμένη 
  
Z02    Εξέταση για διοικητικούς σκοπούς    
Z02.0   Εξέταση για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Εξέταση για την εισαγωγή στην προσχολική εκπαίδευση 
Z02.1   Εξέταση που προηγείται της πρόσληψης ατόμου σε εργασία 

Εξαιρούνται:   εξέταση επαγγελματικής υγείας (Z10.0) 
Z02.2   Εξέταση για την εισαγωγή ατόμων σε ιδρύματα 

Εξαιρούνται:  εξέταση για την εισαγωγή σε φυλακή (Z02.8) 
γενική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου ατόμων που διαμένουν σε 
ιδρύματα (Z10.1) 

Z02.3   Εξέταση για την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις 
  Εξαιρούνται:  γενική εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων (Z10.2) 
Z02.4   Εξέταση για άδεια οδήγησης 
Z02.5   Εξέταση για συμμετοχή σε άθλημα 
  Εξαιρούνται:  εξέταση αίματος για το επίπεδο αλκοόλ και το επίπεδο φαρμάκου (Z04.0)   
   γενική εξέταση προσυμοπτωματικού ελέγχου αθλητικών ομάδων (Z10.3) 
Z02.6   Εξέταση για ασφαλιστικούς σκοπούς 
Z02.7   Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού 

Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού: 
  • αιτίας θανάτου 
  • υγείας (ή ικανότητας) 
  • ανικανότητας 
  • αναπηρίας 
  Εξαιρούνται:  επίσκεψη για γενική ιατρική εξέταση  (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, 

Z10.-) 
Z02.8   Άλλες εξετάσεις για διοικητικούς σκοπούς 

Εξέταση (για): 
  • εισαγωγή σε: 
     • φυλακή 
     • θερινή κατασκήνωση  
  • υιοθεσία 
  • μετανάστευση 
  • πολιτογράφηση 
  • προγαμιαία  
  Εξαιρούνται:  επίβλεψη της υγείας έκθετου ή άλλου υγιούς βρέφους ή παιδιού (Z76.1-Z76.2) 
Z02.9   Εξέταση για διοικητικούς σκοπούς, μη καθορισμένη 
  
 
 
Z03    Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις 
  Περιλαμβάνονται: άτομα που εμφανίζουν μερικά συμπτώματα ή ενδείξεις μιας μη 

φυσιολογικής κατάστασης η οποία απαιτεί μελέτη, αλλά τα οποία, μετά 
από την εξέταση και την παρακολούθηση, δε δείχνουν ανάγκη για 
περαιτέρω θεραπεία ή ιατρική φροντίδα 

  Εξαιρούνται:  άτομο με φοβικά ενοχλήματα στο οποίο δεν έχει γίνει καμιά διάγνωση 
(Z71.1) 

Z03.0   Παρακολούθηση για ύποπτη φυματίωση 
Z03.1   Παρακολούθηση για ύποπτο κακόηθες νεόπλασμα 
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Z03.2   Παρακολούθηση για ύποπτες ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς  
Παρακολούθηση για:  

  • αντικοινωνική συμπεριφορά  } 
  • εμπρησμό  } χωρίς εκδήλωση ψυχιατρικής διαταραχής 
  • δραστηριότητες συμμορίας  } 
  • κλεπτομανία  } 
Z03.3   Παρακολούθηση για ύποπτη διαταραχή του νευρικού συστήματος 
Z03.4   Παρακολούθηση για ύποπτο έμφραγμα του μυοκαρδίου 
Z03.5   Παρακολούθηση για άλλα ύποπτα καρδιαγγειακά νοσήματα  
Z03.6   Παρακολούθηση για ύποπτη τοξική επίδραση από την κατάποση ουσίας 

Παρακολούθηση για ύποπτη:  
  • ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου 
  • δηλητηρίαση 
Z03.8   Παρακολούθηση για άλλα ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις 
Z03.9   Παρακολούθηση για ύποπτο νόσημα ή κατάσταση, μη καθορισμένη 
  
Z04    Εξέταση και παρακολούθηση για άλλους λόγους 
  Περιλαμβάνονται: εξέταση  για ιατροδικαστικούς σκοπούς 
Z04.0  Εξέταση αίματος για επίπεδο αλκοόλ και επίπεδο φαρμάκου 
 Εξαιρούνται: παρουσία:  
   • αλκοόλ στο αίμα (R78.0) 
   • ναρκωτικών ουσιών στο αίμα (R78.-) 
Z04.1   Εξέταση και παρακολούθηση μετά από ατύχημα μεταφοράς 

Εξαιρούνται: μετά από εργατικό ατύχημα (Z04.2) 
Z04.2   Εξέταση και παρακολούθηση μετά από εργατικό ατύχημα 
Z04.3   Εξέταση και παρακολούθηση μετά από άλλο ατύχημα 
Z04.4   Εξέταση και παρακολούθηση μετά από ισχυρισμό για  βιασμό και αποπλάνηση 

Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά  από ισχυρισμό για βιασμό ή αποπλάνηση 
Z04.5   Εξέταση και παρακολούθηση μετά από άλλη προκληθείσα σωματική βλάβη  

Εξέταση θύματος ή κατηγορουμένου μετά από άλλη προκληθείσα σωματική βλάβη 
Z04.6   Γενική ψυχιατρική εξέταση, μετά από αίτημα των αρχών 
Z04.8   Εξέταση  και παρατήρηση για άλλους καθορισμένους λόγους 

Αίτηση για μαρτυρία εμπειρογνώμονος 
Z04.9   Εξέταση  και παρατήρηση για μη καθορισμένο λόγο 

Παρατήρηση ΜΚΑ 
  
Z08 Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία για κακοήθη 

νεοπλάσματα 
  Περιλαμβάνονται: ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία 
  Εξαιρούνται: ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων και ανάρρωση 

(Z42-Z51, Z54.-) 
Z08.0 Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χειρουργική επέμβαση για 

κακόηθες νεόπλασμα 
Z08.1  Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για κακόηθες 

νεόπλασμα 
  Εξαιρούνται: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0) 
Z08.2   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για κακόηθες 

νεόπλασμα 
  Εξαιρούνται: συνεδρία χημειοθεραπείας (Z51.1) 
Z08.7   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για 

κακόηθες νεόπλασμα 
Z08.8   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για κακόηθες 

νεόπλασμα 
Z08.9   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για 

κακόηθες νεόπλασμα  
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Z09      Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία για άλλες 

καταστάσεις εκτός κακοήθων νεοπλασμάτων 
  Περιλαμβάνονται:  ιατρική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία 
  Εξαιρούνται:  ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων 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   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από εγχείρηση για άλλες 

καταστάσεις  
Z09.1   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 
Εξαιρούνται: συνεδρία ακτινοθεραπείας (Z51.0) 

Z09.2   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από χημειοθεραπεία για άλλες 
καταστάσεις 
Εξαιρούνται: χημειοθεραπεία συντήρησης (Z51.1-Z51.2) 

Z09.3   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ψυχοθεραπεία 
Z09.4   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία κατάγματος 
Z09.7   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από συνδυασμένη θεραπεία για 

άλλες καταστάσεις 
Z09.8   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από άλλη θεραπεία για άλλες 

καταστάσεις 
Z09.9   Περιοδική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από μη καθορισμένη θεραπεία για 

άλλες καταστάσεις 
  
Z10       Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας καθορισμένου υποπληθυσμού 

Εξαιρούνται: ιατρική εξέταση για διοικητικούς σκοπούς (Z02.-) 
Z10.0   Εξέταση επαγγελματικής υγείας 

Εξαιρούνται: εξέταση που προηγείται της πρόσληψης ατόμου σε εργασία (Z02.1) 
Z10.1    Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας ενοίκων ιδρυμάτων 

Εξαιρούνται: εξέταση κατά την εισαγωγή στο ίδρυμα (Z02.2) 
Z10.2   Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας στις ένοπλες δυνάμεις  

Εξαιρούνται: εξέταση για την κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις (Z02.3) 
Z10.3   Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας σε αθλητικές ομάδες 
  Εξαιρούνται: εξέταση αίματος για το επίπεδο αλκοόλ και το επίπεδο φαρμάκου (Z04.0) 
   εξέταση για συμμετοχή σε άθλημα (Z02.5) 
Z10.8  Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος ρουτίνας άλλων καθορισμένων υποπληθυσμών  

Μαθητές 
Φοιτητές 

  
Z11      Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 
Z11.0   Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη νοσήματα του εντέρου 
Z11.1   Ειδική εξέταση διαλογής για τη φυματίωση του αναπνευστικού 
Z11.2   Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα βακτηριακά νοσήματα 
Z11.3   Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό 
Z11.4   Ειδική εξέταση διαλογής για τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 
Z11.5   Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα ιογενή νοσήματα 

Εξαιρούνται: ιογενής νόσος του εντέρου (Z11.0) 
Z11.6   Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα πρωτοζωϊκά νοσήματα και ελμινθιάσεις  

Εξαιρούνται: πρωτοζωϊκή εντερική νόσος (Z11.0) 
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Z11.8   Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα: 
Νοσήματα από χλαμύδια 
Ρικετσιώσεις 
Νοσήματα από σπειροχαίτες 
Μυκητιάσεις  

Z11.9   Ειδική εξέταση διαλογής για λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, μη καθορισμένα 
  
Z12    Ειδική εξέταση διαλογής για νεοπλάσματα 
Z12.0   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του στομάχου  
Z12.1   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα της εντερικής οδού 
Z12.2  Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα αναπνευστικών οργάνων 
Z12.3   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του μαστού 

Εξαιρούνται: μαστογραφία ρουτίνας (Z01.6) 
Z12.4   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας 
  Εξαιρούνται:  όταν είναι δοκιμασία ρουτίνας ή όταν αποτελεί μέρος της γενικής 

γυναικολογικής εξέτασης (Z01.4) 
Z12.5   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα του προστάτη 
Z12.6   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης 
Z12.8   Ειδική εξέταση διαλογής για νεοπλάσματα άλλων εντοπίσεων 
Z12.9   Ειδική εξέταση διαλογής για νεόπλασμα, μη καθορισμένο  
 
Z13    Ειδική εξέταση διαλογής για άλλα νοσήματα και διαταραχές 
Z13.0   Ειδική εξέταση διαλογής για νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων και 

για ορισμένες διαταραχές που αφορούν τον ανοσολογικό μηχανισμό 
Z13.1   Ειδική εξέταση διαλογής για το σακχαρώδη διαβήτη 
Z13.2   Ειδική εξέταση διαλογής για διατροφικές διαταραχές  
Z13.3   Ειδική εξέταση διαλογής για ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς  

Αλκοολισμός 
Κατάθλιψη 
Νοητική στέρηση 

Z13.4   Ειδική εξέταση διαλογής για ορισμένες αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας 
  Εξαιρούνται: δοκιμασία ρουτίνας  για την ανάπτυξη βρέφους και παιδιού (Z00.1) 
Z13.5   Ειδική εξέταση διαλογής για οφθαλμικές και ωτολογικές διαταραχές 
Z13.6   Ειδική εξέταση διαλογής για καρδιαγγειακές διαταραχές 
Z13.7   Ειδική εξέταση διαλογής για συγγενείς ανωμαλίες, διαμαρτίες της διάπλασης και 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
Z13.8   Ειδική εξέταση διαλογής για  άλλα καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές 

Διαταραχές των οδόντων 
Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές 

  Εξαιρούνται:  σακχαρώδης διαβήτης (Z13.1) 
Z13.9   Ειδική εξέταση διαλογής, μη καθορισμένη 
  
  
 
Άτομα με δυνητικούς κινδύνους της υγείας τους που σχετίζονται με 
μεταδοτικά νοσήματα  
(Z20-Z29) 
  
 
Z20    Επαφή με και έκθεση σε μεταδοτικά νοσήματα 
Z20.0   Επαφή με και έκθεση σε λοιμώδη νοσήματα του εντέρου 
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 
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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] 
  Εξαιρούνται:  κατάσταση ασυμπτωματικής λοίμωξης 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    Κατάσταση ασυμπτωματική λοίμωξης από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του 

ανθρώπου [HIV] 
Οροθετικότητα για HIV ΜΚΑ 

  Εξαιρούνται:  επαφή με ή η έκθεση στον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου 
[HIV] (Z20.6) 

   νόσος από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (B20-
B24) 

   εργαστηριακή ταυτοποίηση του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας  του 
ανθρώπου [HIV] (R75) 

  
Z22    Φορέας λοιμώδους νοσήματος 
  Περιλαμβάνονται: ύποπτος φορέας 
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 κατά μεμονωμένων μικροβιακών νοσημάτων 
  Εξαιρούνται: 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] 
Z23.3   Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της πανώλης 
Z23.4   Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της τουλαραιμίας 
Z23.5   Ανάγκη για εμβολιασμό κατά του τέτανου 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  
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Z24    Ανάγκη για εμβολιασμό κατά ορισμένων μεμονωμένων ιογενών νοσημάτων  
  Εξαιρούνται: 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  
  Εξαιρούνται:  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  
  Εξαιρούνται:  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 
  Εξαιρούνται:  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 
  
Z28    Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε 
Z28.0   Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε λόγω αντένδειξης 
Z28.1   Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε μετά από απόφαση του ασθενή για λόγους πεποίθησης 

ή πίεσης από ομάδα 
Z28.2  Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε μετά από απόφαση του ασθενή για άλλους και μη 

καθορισμένους λόγους 
Z28.8   Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε για άλλους λόγους 
Z28.9   Εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε για μη καθορισμένο λόγο 
  
Z29    Ανάγκη για άλλα προφυλακτικά μέτρα 

Εξαιρούνται:  απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα (Z51.6) 
   προφυλακτική χειρουργική επέμβαση (Z40.- ) 
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Z29.0   Απομόνωση 
  Εισαγωγή 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 χημειοθεραπεία  

Χημειοπροφύλαξη 
Προφυλακτική θεραπεία με αντιβιοτικά 

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    Διαχείριση της αντισύλληψης 
Z30.0   Γενική συμβουλευτική και συστάσεις σχετικά με την αντισύλληψη  

Συμβουλές οικογενειακού προγραμματισμού ΜΚΑ 
Αρχική συνταγογράφηση αντισυλληπτικών 

Z30.1   Εισαγωγή (ενδομητρικής) αντισυλληπτικής συσκευής 
Z30.2   Στείρωση 

Εισαγωγή σε νοσοκομείο για απολίνωση των σαλπιγγών ή του σπερματικού πόρου 
Z30.3   Σχετικά με την έμμηνο ρύση 

Διακοπή της κύησης 
Ρύθμιση της εμμήνου ρύσης 

Z30.4   Παρακολούθηση της χορήγησης αντισυλληπτικών φαρμάκων  
Επανάληψη συνταγής για αντισυλληπτικό δισκίο ή άλλα αντισυλληπτικά φάρμακα 
Εξέταση ρουτίνας για τη διατήρηση  αντισυλληπτικών μεθόδων 

Z30.5   Παρακολούθηση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής  
Έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής 

Z30.8   Άλλη διαχείριση της αντισύλληψης 
Μέτρηση σπερματοζωαρίων μετά την απολίνωση του σπερματικού πόρου 

Z30.9   Διαχείριση της αντισύλληψης, μη καθορισμένη 
  
Z31    Χειρισμοί με σκοπό την αναπαραγωγή   
  Εξαιρούνται:  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  

Εμφύσηση σαλπίγγων 
Μέτρηση σπερματοζωαρίων 

  Εξαιρούνται: μέτρηση 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 
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Z32    Εξέταση  και δοκιμασία κύησης 
Z32.0   Κύηση, που δεν έχει (ακόμη) επιβεβαιωθεί  
Z32.1   Κύηση επιβεβαιωμένη 
  
Z33    Κατάσταση κύησης, τυχαία    

Κατάσταση κύησης ΜΚΑ 
  
Z34    Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης 
Z34.0   Επίβλεψη φυσιολογικής πρώτης κύησης  
Z34.8   Επίβλεψη άλλης φυσιολογικής κύησης 
Z34.9   Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης, μη καθορισμένης 
  
Z35    Επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου 
Z35.0   Επίβλεψη κύησης με ιστορικό υπογονιμότητας 
Z35.1   Επίβλεψη κύησης με ιστορικό αποβολής 

Επίβλεψη κύησης με ιστορικό: 
  • υδατιδώδους μύλης  
  • φυσαλλιδώδους μύλης  
  Εξαιρούνται:  γυναίκα(ς) με καθ’έξιν εκτρώσεις: 
  • περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κύησης (O26.2) 
  • χωρίς παρούσα κύηση (N96) 
Z35.2   Επίβλεψη κύησης με άλλο φτωχό ιστορικό αναπαραγωγής ή μαιευτικό ιστορικό 

Επίβλεψη κύησης με ιστορικό: 
  • καταστάσεων που ταξινομούνται στις O10-O92  
  • νεογνικού θανάτου 
  • θνησιγένειας  
Z35.3   Επίβλεψη κύησης με ιστορικό ανεπαρκούς προγεννητικής φροντίδας 

Κύηση: 
  • συγκαλυμμένη  
  • κρυφή 
Z35.4   Επίβλεψη κύησης σε πολύτοκο γυναίκα  
  Εξαιρούνται:  πολυτοκία χωρίς παρούσα κύηση (Z64.1) 
Z35.5   Επίβλεψη πρωτοτόκου μεγάλης ηλικίας 
Z35.6   Επίβλεψη πολύ νεαρής πρωτοτόκου 
Z35.7   Επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου οφειλόμενου σε κοινωνικά προβλήματα 
Z35.8   Επίβλεψη άλλων κυήσεων υψηλού κινδύνου 
Z35.9   Επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου, μη καθορισμένης 
  
Z36    Προγεννητικός έλεγχος 
  Εξαιρούνται:  μη φυσιολογικά ευρήματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας (O28.- ) 
   συνήθης προγεννητική φροντίδα (Z34-Z35) 
Z36.0   Προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες  

Αμνιοκέντηση 
Λήψη πλακουντιακού δείγματος (διακολπική) 

Z36.1   Προγεννητικός έλεγχος για αυξημένο επίπεδο της αλφα-φετοπρωτεΐνης 
Z36.2   Άλλος προγεννητικός έλεγχος βασιζόμενος σε αμνιοκέντηση 
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 
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Z37 Έκβαση τοκετού 
  Σημείωση: Η κατηγορία αυτή προορίζεται για χρήση ως ένας επιπρόσθετος 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 δίδυμων, αμφότερα γεννημένα ζώντα 
Z37.3   Τοκετός δίδυμων, γεννημένα το ένα ζωντανό και το ένα θνησιγενές 
Z37.4   Τοκετός δίδυμων, αμφότερα θνησιγενή 
Z37.5   Άλλος τοκετός πολύδυμων, όλα γεννημένα ζώντα 
Z37.6   Άλλος τοκετός πολύδυμων, μερικά γεννημένα ζώντα 
Z37.7   Άλλος τοκετός πολύδυμων, όλα θνησιγενή 
Z37.9   Έκβαση τοκετού, μη καθορισμένη  

Τοκετός πολύδυμων ΜΚΑ 
Τοκετός ενός νεογνού ΜΚΑ 

  
Z38    Γεννημένα ζώντα βρέφη σύμφωνα με τον τόπο γέννησης 
Z38.0   Ένα βρέφος, γεννημένο σε νοσοκομείο 
Z38.1   Ένα βρέφος, γεννημένο εκτός νοσοκομείου 
Z38.2   Ένα βρέφος, γεννημένο σε μη καθορισμένο τόπο 

Γεννημένο ζωντανό βρέφος ΜΚΑ 
Z38.3   Δίδυμο, γεννημένο σε νοσοκομείο 
Z38.4   Δίδυμο, γεννημένο εκτός νοσοκομείου 
Z38.5   Δίδυμο, 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 
  
Z39    Φροντίδα μετά τον τοκετό και εξέταση  
Z39.0   Φροντίδα και εξέταση αμέσως μετά τον τοκετό 

Φροντίδα και παρατήρηση σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα για επιπλοκές που εμφανίζονται μετά τον τοκετό - βλέπε Αλφαβητικό 

Ευρετήριο 
Z39.1   Φροντίδα και εξέταση της μητέρας σε γαλουχία 

Επίβλεψη της γαλουχίας 
  Εξαιρούνται:  διαταραχές της γαλουχίας (O92.- ) 
Z39.2   Συνήθης παρακολούθηση [follow-up] μετά τον τοκετό 
 
 
 
  
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις 
και ιατρική φροντίδα  
(Z40-Z54) 
 
Σημείωση:  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 την θεραπεία, να αντιμετωπίσουν υπολειμματικές καταστάσεις,, να 
επιβεβαιώσουν ότι η κατάσταση δεν έχει υποτροπιάσει, ή για  πρόληψη υποτροπών.  

 
Εξαιρούνται:  επαναληπτική εξέταση [follow-up] για ιατρική παρακολούθηση μετά από τη θεραπεία 

(Z08-Z09) 
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Z40    Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση  
Z40.0   Προφυλακτική χειρουργική επέμβαση για παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με 

κακοήθη νεοπλάσματα  
Εισαγωγή σε νοσοκομείο για προφυλακτική αφαίρεση οργάνου 

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 
Z41.0   Μεταμόσχευση μαλλιών 
Z41.1   Άλλη πλαστική επέμβαση για μη αποδεκτή αισθητική εμφάνιση 

Εμφυτεύματα μαστού 
  Εξαιρούνται: πλαστική και επανορθωτική επέμβαση μετά από επουλωμένο τραυματισμό ή 

εγχείρηση (Z42.- ) 
Z41.2   Περιτομή ρουτίνας και για θρησκευτικούς λόγους 
Z41.3   Τρύπημα αυτιών 
Z41.8   Άλλες ιατρικές επεμβάσεις με σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας  
Z41.9   Ιατρική επέμβαση για σκοπούς άλλους εκτός από την αποκατάσταση της υγείας, μη 

καθορισμένη  
  
 
Z42 Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση 
  Περιλαμβάνονται:  πλαστική και επανορθωτική επέμβαση μετά από επουλωμένο 

τραυματισμό ή εγχείρηση 
   αποκατάσταση ουλώδους ιστού 
  Εξαιρούνται:  πλαστική επέμβαση:  
   • ως θεραπεία για πρόσφατο τραυματισμό – κωδικοποιήστε στο σχετικό 

τραυματισμό - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
   • για μη αποδεκτή αισθητική εμφάνιση (Z41.1) 
Z42.0   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση της 

κεφαλής και του τραχήλου 
Z42.1   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση του 

μαστού 
Z42.2  Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση σε άλλα 

τμήματα του κορμού 
Z42.3   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση άνω 

άκρου 
Z42.4   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση κάτω 

άκρου 
Z42.8   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση σε άλλο 

τμήμα του σώματος 
Z42.9 Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων που αφορά πλαστική επέμβαση, μη 

καθορισμένη 
  
Z43    Περιποίηση τεχνητών στομίων 
  Περιλαμβάνονται: κλείσιμο 
   διέλευση μήλης ή κηρίου 
   ανασχηματισμός 
   αφαίρεση καθετήρα 
   καθαρισμός 
 Εξαιρούνται:  κατάσταση τεχνητού στομίου μόνο, χωρίς ανάγκη περίθαλψης (Z93.- ) 
   επιπλοκές εξωτερικού στομίου (J95.0, K91.4, N99.5) 
   εφαρμογή και προσαρμογή προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 
Z43.0   Περιποίηση της τραχειοστομίας 
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Z43.1   Περιποίηση της γαστροστομίας 
Z43.2   Περιποίηση της ειλεοστομίας 
Z43.3   Περιποίηση της κολοστομίας 
Z43.4   Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων του πεπτικού συστήματος 
Z43.5   Περιποίηση της κυστεοστομίας 
Z43.6   Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων του ουροποιητικού συστήματος 

Νεφροστομία 
Ουρητηροστομία 
Ουρηθροστομία 

Z43.7   Περιποίηση του τεχνητού κόλπου  
Z43.8   Περιποίηση άλλων τεχνητών στομίων 
Z43.9   Περιποίηση μη καθορισμένου τεχνητού στομίου  
  
Z44    Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προσθετικών συσκευών 
  Εξαιρούνται:  παρουσία προσθετικής συσκευής (Z97.- ) 
Z44.0   Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού βραχίονα (ολικός) (μερικός) 
Z44.1   Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού κάτω άκρου (ολικό) (μερικό) 
Z44.2   Εφαρμογή και ρύθμιση τεχνητού οφθαλμού 
  Εξαιρούνται:  μηχανική επιπλοκή των οφθαλμικών προθέσεων (T85.3) 
Z44.3   Εφαρμογή και ρύθμιση εξωτερικών προθέσεων του μαστού 
Z44.8   Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων εξωτερικών προσθετικών συσκευών 
Z44.9   Εφαρμογή και ρύθμιση μη καθορισμένης εξωτερικής προσθετικής συσκευής 
 
Z45 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης συσκευής 
  Εξαιρούνται: δυσλειτουργία ή άλλη επιπλοκή της συσκευής - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο)  
  παρουσία προσθετικών και άλλων συσκευών (Z95-Z97) 
Z45.0 Ρύθμιση και χειρισμός καρδιακού βηματοδότη 

Έλεγχος και δοκιμή της γεννήτριας παλμού [μπαταρίας] 
Z45.1 Ρύθμιση και χειρισμός αντλίας έγχυσης 
Z45.2 Ρύθμιση και χειρισμός συσκευής αγγειακής πρόσβασης 
 
Z45.3 Ρύθμιση και χειρισμός εμφυτευμένης ακουστικής συσκευής 
 Συσκευή οστικής αγωγιμότητας 
 Κοχλιακή συσκευή 
Z45.8  Ρύθμιση και χειρισμός άλλων εμφυτευμένων συσκευών 
Z45.9  Ρύθμιση και χειρισμός μη καθορισμένης εμφυτευμένης συσκευής 
 
Z46    Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών 
  Εξαιρούνται:  ζήτημα επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης μόνο (Z76.0) 
   δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές της συσκευής - βλέπε Αλφαβητικό 

Ευρετήριο 
   παρουσία προσθετικών και άλλων συσκευών (Z95-Z97) 
Z46.0   Εφαρμογή και ρύθμιση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής 
Z46.1   Εφαρμογή και ρύθμιση βοηθημάτων ακοής 
Z46.2   Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων συσκευών σχετικών με το νευρικό σύστημα και ειδικές 

αισθήσεις 
Z46.3   Εφαρμογή και ρύθμιση οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής 
Z46.4   Εφαρμογή και ρύθμιση ορθοδοντικής συσκευής 
Z46.5   Εφαρμογή και ρύθμιση ειλεοστομίας και άλλων εντερικών συσκευών 
Z46.6   Εφαρμογή και ρύθμιση ουρολογικής συσκευής 
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Z46.7   Εφαρμογή και ρύθμιση ορθοπεδικής συσκευής 
 Ορθοπεδικό(ς)(ή)(ά): 
  • κηδεμόνας 
  • γύψος 
  • κορσές 
  • υποδήματα 
Z46.8   Εφαρμογή και ρύθμιση άλλων καθορισμένων συσκευών 

Αναπηρική καρέκλα 
Z46.9   Εφαρμογή και ρύθμιση μη καθορισμένης συσκευής 
  
Z47    Άλλη ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα που αφορά διαδικασίες αποκατάστασης (Z50.- ) 
   επιπλοκή των εσωτερικών ορθοπεδικών συσκευών, των εμφυτευμάτων και των 

μοσχευμάτων  (T84.- ) 
   εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά τη θεραπεία κατάγματος (Z09.4) 
Z47.0   Φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων  που αφορά αφαίρεση πλάκας 

κατάγματος και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης 
Αφαίρεση: 

  • καρφιού 
  • πλάκας 
  • ράβδου 
  • βίδας 
  Εξαιρούνται:  αφαίρεση συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Z47.8) 
Z47.8 Άλλη καθορισμένη ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων 

Αλλαγή, έλεγχος ή αφαίρεση: 
  • συσκευής εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή έλξης 
  • γύψινου επιδέσμου 
Z47.9   Ορθοπεδική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων, μη καθορισμένη 
 
Z48    Άλλη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων  
  Εξαιρούνται:  περιποίηση των τεχνητών στομίων (Z43.- ) 
   εφαρμογή και προσαρμογή προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 
   εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από: 
   • χειρουργική επέμβαση (Z09.0) 
   • θεραπεία κατάγματος (Z09.4) 
   ορθοπεδική επαναληπτική φροντίδα (Z47.- ) 
Z48.0   Περιποίηση των χειρουργικών επιδέσεων και ραμμάτων  

Αλλαγή επιδέσμων 
Αφαίρεση ραμμάτων 

Z48.8   Άλλη καθορισμένη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων 
Z48.9   Άλλη χειρουργική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων, μη καθορισμένη  
  
Z49   Φροντίδα που αφορά εξωνεφρική κάθαρση 
  Περιλαμβάνονται:  προετοιμασία για εξωνεφρική κάθαρση και θεραπεία  
  Εξαιρούνται:  κατάσταση νεφροκάθαρσης (Z99.2) 
Z49.0   Προπαρασκευαστική φροντίδα για εξωνεφρική κάθαρση 
Z49.1   Εξωσωματική εξωνεφρική κάθαρση 

Κάθαρση (νεφρική) ΜΚΑ 
Z49.2   Άλλη εξωνεφρική κάθαρση 

Περιτοναϊκή κάθαρση 
  
Z50    Φροντίδα που αφορά τη χρήση διαδικασιών αποκατάστασης 
  Εξαιρούνται:  συμβουλευτική (Z70-Z71) 
Z50.0   Καρδιακή αποκατάσταση 
Z50.1   Άλλη φυσιοθεραπεία 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 797

Θεραπευτικές και επανορθωτικές ασκήσεις 
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 επαγγελματική αποκατάσταση, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Z50.8   Φροντίδα που αφορά τη χρήση άλλων διαδικασιών αποκατάστασης  

Απεξάρτηση από τον καπνό (κάπνισμα) 
Εκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινότητας ΜΤΑ 

Z50.9   Φροντίδα που αφορά τη χρήση διαδικασίας αποκατάστασης, μη καθορισμένη 
  Αποκατάσταση ΜΚΑ 
  
Z51    Άλλη ιατρική φροντίδα 
  Εξαιρούνται:  εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από θεραπεία (Z08-Z09) 
Z51.0   Συνεδρία ακτινοθεραπείας 
Z51.1   Συνεδρία χημειοθεραπείας για νεόπλασμα 
 
Z51.2   Άλλη χημειοθεραπεία 

Χημειοθεραπεία συντήρησης ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται:  προφυλακτική χημειοθεραπεία για λόγους ανοσοποίησης (Z23-Z27, Z29.-)  
Z51.3   Μετάγγιση αίματος χωρίς αναφερόμενη διάγνωση 
Z51.4   Προπαρασκευαστική φροντίδα για επικείμενη θεραπεία, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται:  προπαρασκευαστική φροντίδα για εξωνεφρική κάθαρση (Z49.0) 
Z51.5   Παρηγορητική φροντίδα 
Z51.6   Απευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα 
Z51.8   Άλλη καθορισμένη ιατρική φροντίδα 
  Εξαιρούνται:  φροντίδα ασθενούς κατά τη διάρκεια των διακοπών (Z75.5) 
Z51.9   Ιατρική φροντίδα, μη καθορισμένη 
  
Z52    Δότες οργάνων και ιστών 
  Εξαιρούνται:  εξέταση δυνητικού δότη (Z00.5) 
Z52.0   Αιμοδότης 
 Συστατικών αίματος όπως τα λεμφοκύτταρα, τα αιμοπετάλια ή τα βλαστοκύτταρα 
Z52.1   Δότης δέρματος 
Z52.2   Δότης οστών 
Z52.3   Δότης μυελού των οστών 
Z52.4   Δότης νεφρού 
Z52.5   Δότης κερατοειδούς 
Z52.6 Δότης ήπατος 
Z52.8   Δότης άλλων οργάνων και ιστών 
Z52.9   Δότης μη καθορισμένου οργάνου ή ιστού 

Δότης ΜΚΑ 
  
Z53    Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δε 

διενεργήθηκαν  
  Εξαιρούνται:  εμβολιασμός που δε διενεργήθηκε (Z28.- ) 
Z53.0   Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας αντένδειξης 
Z53.1   Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας απόφασης του ασθενούς για λόγους 

πεποίθησης και πίεσης από ομάδα 
Z53.2   Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε εξαιτίας απόφασης του ασθενούς για άλλους και μη 

καθορισμένους λόγους  
Z53.8   Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε για άλλους λόγους 
Z53.9   Ιατρική πράξη που δε διενεργήθηκε, μη καθορισμένος λόγος 
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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 δυνητικούς κινδύνους για την υγεία σχετιζόμενους με 
κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 
(Z55-Z65) 
  
 
Z55    Προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση  και τη μόρφωση   
  Εξαιρούνται:  διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (F80-F89) 
Z55.0   Αναλφαβητισμός και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης   
Z55.1   Σχολεία μη διαθέσιμα ή μη προσιτά 
Z55.2   Αποτυχία στις εξετάσεις 
Z55.3   Χαμηλές σχολικές επιδόσεις 
Z55.4   Κακή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και αντιπαραθέσεις με δασκάλους και 

συμμαθητές 
Z55.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση 
 Ανεπαρκής διδασκαλία 
Z55.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με την εκπαίδευση και τη μόρφωση, μη καθορισμένο  
  
Z56    Προβλήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την ανεργία 
  Εξαιρούνται:  επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57.- ) 
   προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση 

(Z59.- ) 
Z56.0   Ανεργία, μη καθορισμένη 
Z56.1   Αλλαγή εργασίας 
Z56.2   Απειλή απώλειας της εργασίας 
Z56.3   Στρεσσογόνο εργασιακό πρόγραμμα 
Z56.4   Διενέξεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους  
Z56.5   Δυσάρεστη εργασία 

Δυσχερείς εργασιακές συνθήκες 
Z56.6   Άλλη φυσική και ψυχική καταπόνηση που σχετίζεται με την εργασία 
Z56.7   Άλλα και μη καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία 
  
Z57    Επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου 
Z57.0   Επαγγελματική έκθεση σε θόρυβο 
Z57.1   Επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία 
Z57.2   Επαγγελματική έκθεση σε σκόνη 
Z57.3   Επαγγελματική έκθεση σε άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους 
Z57.4   Επαγγελματική έκθεση σε τοξικούς παράγοντες στη γεωργία 

Στερεά, υγρά, αέρια ή ατμοί 
Z57.5   Επαγγελματική έκθεση σε τοξικούς παράγοντες σε άλλες βιομηχανίες  

Στερεά,  υγρά, αέρια ή ατμοί 
Z57.6   Επαγγελματική έκθεση σε ακραία θερμοκρασία 
Z57.7   Επαγγελματική έκθεση σε δόνηση 
Z57.8   Επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου 
Z57.9   Επαγγελματική έκθεση σε μη καθορισμένο παράγοντα κινδύνου 
  
Z58    Προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον  
  Εξαιρούνται: επαγγελματική έκθεση (Z57.- ) 
Z58.0   Έκθεση σε θόρυβο 
Z58.1   Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση 
  Εξαιρούνται:  έκθεση σε καπνό τσιγάρου (Z58.7) 
Z58.2   Έκθεση σε ρύπανση των υδάτων 
Z58.3   Έκθεση σε ρύπανση του εδάφους 
Z58.4   Έκθεση σε ακτινοβολία 
Z58.5   Έκθεση σε άλλες μορφές ρύπανσης 
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Z58.6   Ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος 
  Εξαιρούνται: επιπτώσεις της δίψας (T73.1) 
Z58.7 Έκθεση σε καπνό τσιγάρου 
  Περιλαμβάνονται: παθητικό κάπνισμα 
  Εξαιρούνται: ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς που οφείλονται στη 

χρήση καπνού (τσιγάρου) (F17.- ) 
   προσωπικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4) 
   χρήση καπνού (Z72.0) 
Z58.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 
Z58.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, μη καθορισμένο 
  
Z59    Προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση  
  Εξαιρούνται:  ανεπαρκής παροχή πόσιμου ύδατος (Z58.6) 
Z59.0   Έλλειψη στέγης 
Z59.1   Ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης 

Έλλειψη θέρμανσης 
Περιορισμός χώρου 
Τεχνικές ατέλειες στην κατοικία που περιορίζουν την επαρκή φροντίδα 
Μη ικανοποιητικό περιβάλλον 

  Εξαιρούνται:  προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον (Z58.- ) 
Z59.2   Διενέξεις με τους γείτονες, τους συγκατοίκους και τον ιδιοκτήτη 
Z59.3   Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαμονή σε ίδρυμα 

Εσωτερικός τρόφιμος σε σχολείο 
  Εξαιρούνται:  ανατροφή παιδιού σε ίδρυμα (Z62.2) 
Z59.4   Έλλειψη επαρκούς τροφής 
  Εξαιρούνται:  επιπτώσεις της πείνας (T73.0) 
   ακατάλληλη δίαιτα ή συνήθειες διατροφής (Z72.4) 
   υποσιτισμός (E40-E46) 
Z59.5   Απορία 
Z59.6   Χαμηλό εισόδημα 
Z59.7   Ανεπαρκής κοινωνική ασφάλιση και προνοιακή στήριξη 
Z59.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση 

Κατάσχεση λόγω υποθήκης 
Απομονωμένη κατοικία 
Προβλήματα με τους πιστωτές 

Z59.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με τη στέγαση και την οικονομική κατάσταση, μη καθορισμένο 
  
Z60    Προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον 
Z60.0   Προβλήματα προσαρμογής σε μεταβατικές περιόδους της ζωής 

Προσαρμογή στη συνταξιοδότηση 
Σύνδρομο κενής οικίας  

Z60.1   Άτυπη γονική κατάσταση 
  Προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή παιδιού από τον έναν από τους γονείς ή από άλλους 

εκτός των δύο συγκατοικούντων βιολογικών γονέων 
Z60.2   Μοναχική διαβίωση 
Z60.3   Δυσχέρεια πολιτισμικής προσαρμογής 

Μετανάστευση 
Κοινωνική μετατόπιση  

Z60.4   Κοινωνικός αποκλεισμός και απόρριψη 
  Αποκλεισμός και απόρριψη στη βάση ατομικών χαρακτηριστικών, όπως η ασυνήθης φυσική εμφάνιση, 

ασθένεια ή συμπεριφορά. 
  Εξαιρούνται:  στόχος δυσμενούς διάκρισης εξαιτίας φυλετικών ή θρησκευτικών λόγων 

(Z60.5) 
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Z60.5   Στόχος δυσμενούς διάκρισης και καταδίωξης 
  Καταδίωξη ή διάκριση, την οποία αντιλαμβάνεται το άτομο είτε είναι πραγματική είτε όχι, στη βάση 

κυρίως της συμμετοχής σε κάποια ομάδα (όπως αυτή καθορίζεται από το χρώμα του δέρματος, τη 
θρησκεία, την εθνική καταγωγή κλπ) παρά στη βάση των προσωπικών χαρακτηριστικών.  

  Εξαιρούνται:  κοινωνικός αποκλεισμός και απόρριψη (Z60.4) 
Z60.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό περιβάλλον 
Z60.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον, μη καθορισμένο 
  
Z61    Προβλήματα που σχετίζονται με αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία 
  Εξαιρούνται: σύνδρομα κακοποίησης (T74.- ) 
Z61.0   Απώλεια μιας σχέσης αγάπης κατά την παιδική ηλικία 
  Απώλεια μιας στενής συναισθηματικής σχέσης, όπως αυτής με ένα γονέα, αδερφό, πολύ αγαπημένο φίλο 

ή αγαπημένο κατοικίδιο ζώο, λόγω θανάτου ή μόνιμης αναχώρησης ή απόρριψης. 
Z61.1   Απομάκρυνση από το σπίτι κατά την παιδική ηλικία  
  Εισαγωγή σε ανάδοχη οικογένεια, νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα η οποία προκαλεί ψυχοκοινωνικό στρες, ή 

βίαιη προσαγωγή σε δραστηριότητα μακριά από το σπίτι για παρατεταμένη περίοδο.  
Z61.2   Μεταβολή στην μορφή των οικογενειακών σχέσεων κατά την παιδική ηλικία 
  Άφιξη νέου προσώπου μέσα στην οικογένεια που έχει σαν αποτέλεσμα δυσάρεστες αλλαγές στις σχέσεις 

του παιδιού. Μπορεί να πρόκειται για νέο γάμο ενός γονέα ή για γέννηση ενός αδερφού. 
Z61.3   Γεγονότα που καταλήγουν σε απώλεια της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική ηλικία 
  Γεγονότα που καταλήγουν σε συναισθήματα αυτό-υποτίμησης, όπως η  αποτυχία εκπλήρωσης 

καθηκόντων στα οποία το παιδί είχε επενδύσει προσωπικά· η αποκάλυψη ή ανακάλυψη ενός 
επαίσχυντου  προσωπικού ή οικογενειακού γεγονότος· και άλλες ταπεινωτικές εμπειρίες. 

Z61.4   Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού από 
άτομο του στενού περιβάλλοντος 

  Προβλήματα που σχετίζονται με οποιαδήποτε μορφή σωματικής επαφής ή έκθεσης μεταξύ ενός 
ενήλικου μέλους του οικογενειακού περιβάλλοντος και του παιδιού, η οποία οδήγησε σε σεξουαλική 
διέγερση, ανεξάρτητα από το αν το παιδί συμμετείχε με τη θέλησή του ή όχι στις σεξουαλικές πράξεις 
(π.χ. οποιαδήποτε επαφή των γεννητικών οργάνων ή θωπείες ή σκόπιμη έκθεση των μαστών ή των 
γεννητικών οργάνων). 

Z61.5   Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού από 
άτομο εκτός του στενού περιβάλλοντος 

  Προβλήματα που σχετίζονται με την επαφή ή την απόπειρα επαφής με τους μαστούς ή τα γεννητικά 
όργανα του παιδιού· προβλήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική έκθεση σε στενή αντιπαράθεση ή 
προσπάθεια από ένα σημαντικά μεγαλύτερο σε ηλικία πρόσωπο εκτός της οικογένειας του παιδιού, με 
σκοπό να γδύσει ή να αποπλανήσει το παιδί· το άτομο αυτό εκμεταλλεύεται τη θέση του ή την ιδιότητά 
του, ενάντια στη θέληση του παιδιού. 

Z61.6   Προβλήματα που σχετίζονται με φερόμενη σωματική κακοποίηση του παιδιού 
  Προβλήματα που σχετίζονται με συμβάντα κατά τα οποία το παιδί τραυματίστηκε στο παρελθόν από 

κάποιον ενήλικα του οικογενειακού του περιβάλλοντος σε βαθμό που χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη 
(π.χ. κατάγματα, εκτεταμένες εκχυμώσεις), ή έγινε δέκτης παθολογικών μορφών βίας (π.χ. χτύπημα του 
παιδιού με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, κάψιμο ή δέσιμο). 

Z61.7   Προσωπική τρομακτική εμπειρία κατά την παιδική ηλικία 
  Εμπειρία η οποία αποτελεί απειλή για το μέλλον του παιδιού, όπως η απαγωγή, οι φυσικές καταστροφές 

που απειλούν τη ζωή, οι τραυματισμοί που απειλούν την αυτο-εικόνα ή το αίσθημα ασφάλειας, ή το να 
υπήρξε το παιδί αυτόπτης μάρτυρας  σοβαρού τραυματισμού αγαπημένου προσώπου. 

Z61.8   Άλλα αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία 
Z61.9   Αρνητικό γεγονός ζωής κατά την παιδική ηλικία, μη καθορισμένο 
  
Z62    Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού 
  Εξαιρούνται:  σύνδρομα κακοποίησης (T74.- ) 
Z62.0   Ανεπαρκής γονεϊκή επίβλεψη και έλεγχος  
  Άγνοια του γονέα σχετικά με το τι κάνει ή το που βρίσκεται το παιδί· ελλιπής έλεγχος· απουσία 

ενδιαφέροντος ή προσπάθειας παρέμβασης όταν το παιδί εμπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
Z62.1   Γονεϊκή υπερπροστασία 
  Μέθοδος ανατροφής που καταλήγει σε παλινδρόμηση προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης και ενίσχυση 

της εξαρτητικής συμπεριφοράς.  
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Z62.2   Ανατροφή παιδιού σε ίδρυμα 
  Ομαδική φροντίδα ανατροφής κατά την οποία οι γονεϊκές ευθύνες αναλαμβάνονται  από κάποιο ίδρυμα 

(όπως ορφανοτροφείο ή παιδικό χωριό), ή θεραπευτική φροντίδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο 
κατά την οποία το παιδί παραμένει σε νοσοκομείο ή αναρρωτήριο, χωρίς να ζεί με το παιδί ούτε ο ένας 
γονέας. 

Z62.3   Εχθρότητα και αντιμετώπιση του παιδιού σαν εξιλαστήριο θύμα  
  Αρνητική γονεϊκή συμπεριφορά εστιασμένη ειδικά στο παιδί σαν άτομο, σταθερή στο χρόνο και που 

διαπερνά πολλές συμπεριφορές του παιδιού (π.χ. αυτόματη απόδοση ευθυνών στο παιδί για οποιαδήποτε 
προβλήματα του σπιτιού ή η απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών στο παιδί). 

Z62.4   Συναισθηματική παραμέληση του παιδιού 
  Ο γονέας απευθύνεται στο παιδί με απορριπτικό και σκληρό τρόπο. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το παιδί, 

κατανόησης των δυσκολιών του και έλλειψη επαίνου ή ενθάρρυνσης. Αντίδραση θυμού στην αγχώδη 
συμπεριφορά και συναισθηματική  αποξένωση ή αδιαφορία με απουσία ή ανεπάρκεια σωματικής και 
συναισθηματικής επαφής με το παιδί. 

Z62.5   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με παραμέληση κατά την ανατροφή του παιδιού 
Έλλειψη μαθησιακών εμπειριών και παιχνιδιού 

Z62.6   Ακατάλληλη γονεϊκή πίεση και άλλοι μη φυσιολογικοί τύποι γονεικής συμπεριφοράς 
  Γονείς που πιέζουν το παιδί να είναι διαφορετικό από το καθιερωμένο πρότυπο, είτε σε αναντιστοιχία με 

το φύλο του (π.χ. η ένδυση ενός αγοριού με κοριτσίστικα ρούχα), είτε σε αναντιστοιχία με την ηλικία 
του (π.χ. πίεση προς το παιδί να αναλάβει ευθύνες που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες ηλικίες) ή σε 
οποιαδήποτε αναντιστοιχία (π.χ.πίεση προς το παιδί να συμμετάσχει σε ανεπιθύμητες ή πολύ δύσκολες 
δραστηριότητες). 

Z62.8   Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ανατροφή 
Z62.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με την ανατροφή, μη καθορισμένο 
  
Z63   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το στενό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 

οικογενειακής κατάστασης 
  Εξαιρούνται:  σύνδρομα κακοποίησης (T74.- ) 
   προβλήματα που σχετίζονται με (τα/την): 
   • αρνητικά γεγονότα ζωής κατά την παιδική ηλικία (Z61.- ) 
   • ανατροφή του παιδιού (Z62.- ) 
Z63.0   Προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συντρόφων  
  Διενέξεις μεταξύ συντρόφων που καταλήγουν σε σοβαρή ή παρατεταμένη απώλεια του ελέγχου, σε 

γενίκευση εχθρικών ή επικριτικών συναισθημάτων ή σε μια μόνιμη ατμόσφαιρα σοβαρής 
διαπροσωπικής βίας (διαπληκτισμοί ή χτυπήματα). 

Z63.1   Προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς και τα πεθερικά 
Z63.2   Ανεπαρκής οικογενειακή υποστήριξη 
Z63.3   Απουσία μέλους της οικογένειας 
Z63.4   Εξαφάνιση και θάνατος μέλους της οικογένειας 

Πιθανός θάνατος μέλους της οικογένειας 
Z63.5   Διάσπαση  της οικογένειας λόγω χωρισμού και διαζυγίου 

Αποξένωση 
Z63.6   Φροντίδα ανήμπορου συγγενούς στο σπίτι 
Z63.7   Άλλα στρεσσογόνα γεγονότα ζωής που επηρεάζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό 

Ανησυχία (φυσιολογική) για ασθενή μέσα στην οικογένεια 
Προβλήματα υγείας μέσα στην οικογένεια 
Άρρωστο ή διαταραγμένο μέλος της οικογένειας 
Απομονωμένη οικογένεια 

Z63.8   Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με το στενό περιβάλλον 
Οικογενειακές διενέξεις ΜΚΑ 
Έντονη έκφραση των συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια 
Ανεπαρκής ή διαταραγμένη επικοινωνία μέσα στην οικογένεια 

Z63.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με το στενό περιβάλλον, μη καθορισμένο 
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Z64    Προβλήματα που σχετίζονται με ορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις  
Z64.0   Προβλήματα που σχετίζονται με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 
  Εξαιρούνται:  επίβλεψη κύησης υψηλού κινδύνου λόγω κοινωνικών προβλημάτων (Z35.7) 
Z64.1   Προβλήματα που σχετίζονται με την πολυτοκία 
  Εξαιρούνται:  επίβλεψη κύησης σε πολυτόκο γυναίκα (Z35.4) 
Z64.2   Αναζήτηση και αποδοχή φυσικών, διατροφικών και χημικών παρεμβάσεων που είναι 

γνωστό ότι είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς 
  Εξαιρούνται: ουσιοεξάρτηση - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
Z64.3   Αναζήτηση και αποδοχή συμπεριφορικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων που είναι 

γνωστό ότι είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς  
Z64.4   Διενέξεις με συμβούλους 

Διένεξη με: 
  • υπεύθυνο επιτήρησης (αστυνομικό όργανο)  
  • κοινωνικό λειτουργό 
  
Z65 Προβλήματα που σχετίζονται με άλλες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 
  Εξαιρούνται: πρόσφατος τραυματισμός - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
Z65.0   Καταδίκη για αστικά και ποινικά αδικήματα χωρίς φυλάκιση 
Z65.1   Φυλάκιση και άλλου είδους εγκλεισμός 
Z65.2   Προβλήματα που σχετίζονται με την αποφυλάκιση  
Z65.3   Προβλήματα που σχετίζονται με άλλες νομικές καταστάσεις   

Σύλληψη 
Επιμέλεια παιδιού ή νομικές διαδικασίες υποστήριξης 
Δικαστικός αγώνας  
Ποινική δίωξη 

Z65.4   Θύμα εγκλήματος και τρομοκρατικής επίθεσης 
Θύμα βασανιστηρίων 

Z65.5   Έκθεση σε καταστροφή, πόλεμο και άλλες εχθροπραξίες 
  Εξαιρούνται:  στόχος δυσμενούς διάκρισης ή καταδίωξης (Z60.5) 
Z65.8   Άλλα καθορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικές καταστάσεις  
Z65.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με μη καθορισμένες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις 
 
  
 
  
Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας σε άλλες καταστάσεις   
(Z70-Z76) 
  
 
Z70   Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση, συμπεριφορά και σεξουαλικό 

προσανατολισμό 
  Εξαιρούνται: συμβουλευτική για αντισύλληψη ή αναπαραγωγή  (Z30-Z31) 
Z70.0   Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική στάση 
  Άτομο με αισθήματα αμηχανίας, ντροπής ή άλλου είδους αρνητική αντίδραση σε σεξουαλικά 

θέματα 
Z70.1   Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό του 

ασθενούς 
Ανησυχία του ασθενούς σχετικά με: 

  • σεξουαλική ανικανότητα 
  • έλλειψη σεξουαλικής ανταπόκρισης 
  • σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς όρια  
  • σεξουαλικό προσανατολισμό 
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Z70.2   Συμβουλευτική σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό τρίτου 
προσώπου 

  Αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και προσανατολισμό: 
  • παιδιού 
  • συντρόφου 
  • συζύγου  
Z70.3   Συμβουλευτική σχετικά με συνδυασμένα ζητήματα ανησυχίας για τη σεξουαλική στάση, 

συμπεριφορά και προσανατολισμό 
Z70.8   Άλλη συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα 

Σεξουαλική αγωγή 
Z70.9   Συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα, μη καθορισμένη 
  
Z71    Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλη συμβουλευτική και ιατρικές 

συμβουλές, που δεν ταξινομούνται αλλού 
  Εξαιρούνται: συμβουλευτική για την αντισύλληψη ή αναπαραγωγή (Z30-Z31) 

   συμβουλευτική σε σεξουαλικά θέματα (Z70.-) 
Z71.0   Άτομο που ζητά ιατρική συμβουλή για άλλο πρόσωπο  

Συμβουλή ή θεραπεία για μη παρευρισκόμενο τρίτο πρόσωπο  
  Εξαιρούνται: άγχος (φυσιολογικό) για ασθενή στην οικογένεια (Z63.7) 
Z71.1   Άτομο με φόβο υπάρχοντος συμπτώματος για το οποίο δεν τίθεται καμιά διάγνωση 

Η επίφοβη κατάσταση δεν αποδείχτηκε 
Το πρόβλημα ήταν φυσιολογική κατάσταση  
«Ανήσυχος υγιής»  

  Εξαιρούνται:  ιατρική παρατήρηση και εκτίμηση για ύποπτα νοσήματα και καταστάσεις 
(Z03.- ) 

Z71.2   Άτομο που ζητά ιατρική συμβουλή για την επεξήγηση ευρημάτων της διερεύνησης  
Z71.3   Διατροφική συμβουλευτική και επίβλεψη  
  Διατροφική συμβουλευτική και επίβλεψη (για): 
  • ΜΚΑ  
  • κολίτιδα 
  • σακχαρώδη διαβήτη 
  • τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξία 
  • γαστρίτιδα 
  • υπερχοληστερολαιμία 
  • παχυσαρκία 
Z71.4  Συμβουλευτική και επίβλεψη για την κατάχρηση αλκοόλ 
  Εξαιρούνται: διαδικασίες απεξάρτησης από το αλκοόλ (Z50.2) 
Z71.5   Συμβουλευτική και επίβλεψη για την κατάχρηση ναρκωτικών 
  Εξαιρούνται: διαδικασίες απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Z50.3) 
Z71.6   Συμβουλευτική για την κατάχρηση προϊόντων καπνού 
  Εξαιρούνται: διαδικασίες απεξάρτησης από τα προϊόντα καπνού  (Z50.8) 
Z71.7   Συμβουλευτική σχετικά με τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 
Z71.8   Άλλη καθορισμένη συμβουλευτική  

Συμβουλευτική σε περιπτώσεις συγγένειας εξ αίματος 
Z71.9   Συμβουλευτική, μη καθορισμένη  

Ιατρικές συμβουλές ΜΚΑ 
  
Z72 Προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 
  Εξαιρούνται:  προβλήματα που σχετίζονται με: 
   • δυσκολία διαχείρισης της ζωής (Z73.-) 
   • κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις  (Z55-Z65) 
Z72.0   Χρήση προϊόντων καπνού  
  Εξαιρούνται: εξάρτηση από τον καπνό (F17.2) 
Z72.1   Χρήση αλκοόλ 
  Εξαιρούνται:  εξάρτηση από το αλκοόλ (F10.2) 
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Z72.2   Χρήση φαρμακευτικών ουσιών 
  Εξαιρούνται:  κατάχρηση ουσιών που δεν προκαλούν εξάρτηση (F55) 
  ουσιοεξάρτηση (F11-F16, F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2) 
Z72.3   Απουσία φυσικής άσκησης 
Z72.4   Ακατάλληλη δίαιτα και κακές διατροφικές συνήθειες  
  Εξαιρούνται: διαταραχές συμπεριφοράς σίτισης της βρεφικής ή παιδικής ηλικίας (F98.2-

F98.3)  
  διαταραχές στη λήψη τροφής (F50.-) 
  έλλειψη επαρκούς ποσότητας τροφής (Z59.4) 
  υποσιτισμός και άλλες διατροφικές ανεπάρκειες (E40-E64) 
Z72.5   Σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου 
Z72.6   Χαρτοπαιξία και στοιχήματα 
  Εξαιρούνται: εθιστική ή παθολογική χαρτοπαιξία (F63.0) 
Z72.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής  

Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 
Z72.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, μη καθορισμένο 
  
Z73    Προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής 
  Εξαιρούνται:  προβλήματα που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές και ψυχοκοινωνικές 

καταστάσεις  (Z55-Z65) 
Z73.0   Εξάντληση 

Κατάσταση ζωτικής εξάντλησης 
Z73.1   Επίταση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
  Συμπεριφορά προσωπικότητας τύπου Α (χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη φιλοδοξία, ανάγκη για 

επίτευξη υψηλών στόχων, ανυπομονησία και ανταγωνιστικότητα) 
Z73.2   Έλλειψη χαλάρωσης και ελεύθερου χρόνου  
Z73.3   Στρες, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Σωματική και πνευματική καταπόνηση ΜΚΑ 
  Εξαιρούνται: περιπτώσεις που σχετίζονται με την απασχόληση ή την ανεργία (Z56.-) 
Z73.4   Ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, που δεν ταξινομούνται αλλού 
Z73.5   Σύγκρουση κοινωνικών ρόλων, που δεν ταξινομείται αλλού 
Z73.6   Περιορισμός των δραστηριοτήτων που οφείλεται σε αναπηρία 
  Εξαιρούνται:  εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα (Z74.-) 
Z73.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με δυσκολία διαχείρισης της ζωής  
Z73.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με δυσκολία διαχείρισης ζωής, μη καθορισμένο 
  
Z74    Προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα 
  Εξαιρούνται: εξάρτηση από μηχανήματα  ή συσκευές που καθιστούν ικανό τον ασθενή ΜΤΑ 

(Z99.-) 
Z74.0   Μειωμένη κινητικότητα 

Καθήλωση στο κρεβάτι 
Καθήλωση σε αναπηρική καρέκλα 

Z74.1   Ανάγκη για βοήθεια για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή 
Z74.2   Ανάγκη για βοήθεια στο σπίτι και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε μπορεί να 

παρέχει φροντίδα  
Z74.3   Ανάγκη για συνεχή επίβλεψη   
Z74.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα 
Z74.9   Πρόβλημα που σχετίζεται με την εξάρτηση από το άτομο που παρέχει φροντίδα, 
  μη καθορισμένο 
 
Z75   Προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας  
Z75.0   Ιατρικές υπηρεσίες μη διαθέσιμες στο σπίτι 
  Εξαιρούνται: κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δε μπορεί να παρέχει φροντίδα (Z74.2) 
Z75.1   Πρόσωπο σε αναμονή εισαγωγής σε κατάλληλη ιατρική υπηρεσία αλλού 
Z75.2   Άλλη περίοδος αναμονής για διερεύνηση  και θεραπεία 
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Z75.3   Έλλειψη διαθεσιμότητας και δυσχέρεια πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 
  Εξαιρούνται: έλλειψη διαθέσιμης κλίνης (Z75.1) 
Z75.4   Έλλειψη διαθεσιμότητας και δυσχέρεια πρόσβασης σε άλλους φορείς παροχής βοήθειας 
Z75.5   Επικουρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των διακοπών 
  Παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομο το οποίο συνήθως λαμβάνει περίθαλψη στο σπίτι, για να επιτρέψει 

στους συγγενείς να κάνουν διακοπές.  
Φροντίδα κατά την ανάπαυλα  

Z75.8   Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και άλλη φροντίδα υγείας 
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 για: 
  • συσκευή 
  • φάρμακα 
  • γυαλιά οράσεως 
  Εξαιρούνται: ζήτημα έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού (Z02.7) 
   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: 
  • αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο σπίτι 
  • αναμονή για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία 
  • ασθένεια της μητέρας 
  • ο αριθμός των παιδιών στο σπίτι εμποδίζει ή επηρεάζει τη φυσιολογική φροντίδα 
Z76.3   Υγιές άτομο που συνοδεύει άρρωστο άτομο 
Z76.4   Άλλος οικότροφος σε ιατρική υπηρεσία 
  Εξαιρούνται:  άστεγοι (Z59.0) 
Z76.5   Προσποιούμενος ασθένεια [ενσυνείδητη προσποίηση] 

Άτομο που προσποιείται ασθένεια (με εμφανές κίνητρο) 
  Εξαιρούνται:  πλασματική διαταραχή (F68.1) 
  περιπλανώμενος ασθενής (F68.1) 
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) 
 
Εξαιρούνται:  εξέταση παρακολούθησης [follow-up] (Z08-Z09) 
 παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, Z54.-) 
  όταν το οικογενειακό ή το ατομικό ιστορικό είναι ο λόγος για ειδικό έλεγχο διαλογής ή 

άλλη εξέταση  ή διερεύνηση (Z00-Z13) 
 όταν η πιθανότητα να έχει επηρεαστεί (δυσμενώς) το έμβρυο είναι ο λόγος για 

παρατήρηση ή λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια της κύησης (O35.- ) 
  
Z80   Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος 
Z80.0    Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος των οργάνων του πεπτικού 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα C15-C26 
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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 

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  
Z81.0   Οικογενειακό ιστορικό νοητικής καθυστέρησης 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F70-F79 
Z81.1   Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης οινοπνεύματος 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F10.- 
Z81.2   Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης καπνού 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F17.- 
Z81.3   Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης άλλης ψυχοδραστικής ουσίας 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα F11-F16, F18-F19 
Z81.4   Οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης άλλης ουσίας 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο F55 
Z81.8   Οικογενειακό ιστορικό άλλων ψυχικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς  

Καταστάσεις που ταξινομούνται αλλού στα F00-F99 
  
Z82    Οικογενειακό ιστορικό ορισμένων αναπηριών και χρόνιων παθήσεων που οδηγούν σε 

αναπηρία 
Z82.0   Οικογενειακό ιστορικό επιληψίας και άλλων νοσημάτων του νευρικού συστήματος 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα G00-G99 
Z82.1   Οικογενειακό ιστορικό τύφλωσης και απώλειας όρασης 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στο H54.- 
Z82.2   Οικογενειακό ιστορικό κώφωσης και απώλειας της ακοής 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα H90-H91 
Z82.3   Οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου  

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I60-I64 
Z82.4   Οικογενειακό ιστορικό ισχαιμικής καρδιοπάθειας και άλλων νοσημάτων του 

κυκλοφορικού συστήματος 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα I00-I52, I65-I99 

Z82.5   Οικογενειακό ιστορικό άσθματος και άλλων χρόνιων νοσημάτων του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J40-J47 

Z82.6   Οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας και άλλων νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος 
και του συνδετικού ιστού 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα M00-M99 
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Z82.7   Οικογενειακό ιστορικό συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης, δυσπλασιών και 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99 

Z82.8   Οικογενειακό ιστορικό άλλων αναπηριών και χρόνιων νοσημάτων που οδηγούν σε 
αναπηρία, που δεν ταξινομούνται αλλού 

  
Z83    Οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών διαταραχών 
  Εξαιρούνται: επαφή με ή η έκθεση σε μεταδοτικό νόσημα μέσα στην οικογένεια (Z20.-) 
Z83.0   Οικογενειακό ιστορικό της νόσου από τον  ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [HIV] 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα B20-B24 
Z83.1   Οικογενειακό ιστορικό άλλων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B19, B25-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 σακχαρώδους διαβήτη 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα E10-E14 

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 

  Εξαιρούνται:  οικογενειακό ιστορικό: 
   • τύφλωσης και απώλειας όρασης (Z82.1) 
   • κώφωσης και απώλειας ακοής (Z82.2) 
Z83.6   Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα J00-J39, J60-J99 
  Εξαιρούνται:  οικογενειακό ιστορικό χρονίων νοσημάτων του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος (Z82.5) 
Z83.7   Οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων του πεπτικού συστήματος  

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα K00-K93 
  
Z84    Οικογενειακό ιστορικό άλλων καταστάσεων 
Z84.0   Οικογενειακό ιστορικό των νοσημάτων του δέρματος και του υποδόριου ιστού 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα L00-L99 
Z84.1   Οικογενειακό ιστορικό διαταραχών 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 
  Εξαιρούνται:  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.- 
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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 
  Εξαιρούνται: παρακολούθηση [follow-up] για ιατρική φροντίδα και ανάρρωση (Z42-Z51, 

Z54.-) 
Z86.0   Ατομικό ιστορικό άλλων νεοπλασμάτων 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα D00-D48 
  Εξαιρούνται:  κακοήθη νεοπλάσματα (Z85.-) 
Z86.1   Ατομικό ιστορικό λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 

Καταστάσεις που ταξινομούνται στα A00-B89, B99 
  Εξαιρούνται: όψιμα αποτελέσματα 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 

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 

  Εξαιρούνται:  υπάρχουσα ουσιοεξάρτηση (F10-F19 με κοινό τέταρτο χαρακτήρα το .2) 
   προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση: 
   • οινοπνεύματος (Z72.1) 
   • φαρμάκων (Z72.2) 
   • 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 
  Εξαιρούνται:  παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου (I25.2) 
  μετεμφραγματικό σύνδρομο (I24.1) 
  όψιμα αποτελέσματα νόσου των εγκεφαλικών αγγείων (I69.-) 
  
Z87   Ατομικό ιστορικό άλλων νοσημάτων και καταστάσεων 
  Εξαιρούνται: 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 
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Z87.3   Ατομικό ιστορικό νοσημάτων του μυοσκελετικου 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 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στο O00-O99 
Ατομικό ιστορικό τροφοβλαστικής νόσου 

  Εξαιρούνται:  καθ' έξιν εκτρώσεις (N96) 
   παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τρέχουσας κύησης γυναίκας με φτωχό 

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 χρωμοσωμιακών 

ανωμαλιών 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα Q00-Q99 

Z87.8   Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων καταστάσεων 
Καταστάσεις που ταξινομούνται στα S00-Τ98 

  Εξαιρούνται: ατομικό ιστορικό αυτοτραυματισμού (Z91.5) 
  
Z88   Ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες 
Z88.0   Ατομικό ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη 
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   Επίκτητη απουσία άκρου 
  Περιλαμβάνονται: απώλεια άκρου: 
   • μετεγχειρητική  
   • μετατραυματική 
  Εξαιρούνται:  επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων (M20-M21) 
  συγγενής έλλειψη άκρων (Q71-Q73) 
Z89.0   Επίκτητη απουσία δακτύλου( ων) της άκρας χείρας [συμπεριλαμβανομένου του 

αντίχειρα], ετερόπλευρη 
Z89.1   Επίκτητη απουσία της άκρας χείρας και του καρπού 
Z89.2   Επίκτητη απουσία του άνω άκρου πάνω από τον καρπό 

Άνω άκρο ΜΚΑ 
Z89.3   Επίκτητη απουσία αμφότερων των άνω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο] 

Επίκτητη απουσία δακτύλου(ων) της άκρας χείρας, αμφοτερόπλευρη 
Z89.4   Επίκτητη απουσία του άκρου πόδα και του αστράγαλου 

Δάκτυλο(α) του άκρου πόδα 
Z89.5   Επίκτητη απουσία του κάτω άκρου στο ύψος του γόνατος ή κάτω απ' αυτό 
Z89.6   Επίκτητη απουσία του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο 

Κάτω άκρο ΜΚΑ 
Z89.7   Επίκτητη απουσία αμφότερων των κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός των 

δακτύλων μόνο] 
Z89.8   Επίκτητη απουσία άνω και κάτω άκρων [οποιοδήποτε επίπεδο] 
Z89.9   Επίκτητη απουσία του άκρου, μη καθορισμένη 
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Z90    Επίκτητη απουσία οργάνων, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Περιλαμβάνονται: μετεγχειρητική ή μετατραυματική απώλεια τμήματος του σώματος ΜΤΑ 
  Εξαιρούνται: συγγενής απουσία - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
  μετεγχειρητική απουσία: 
   • ενδοκρινών αδένων (E89.-) 
   • σπλήνα (D73.0) 
Z90.0   Επίκτητη απουσία τμήματος της κεφαλής και του τραχήλου 

Οφθαλμός 
Λάρυγγας 
Ρίνα 

  Εξαιρούνται: οδόντες (K08.1) 
Z90.1   Επίκτητη απουσία μαστού(ών) 
Z90.2   Επίκτητη απουσία του πνεύμονα [τμήματος αυτού] 
Z90.3   Επίκτητη απουσία τμήματος του στομάχου 
Z90.4   Επίκτητη απουσία άλλων τμημάτων της πεπτικής οδού 
Z90.5   Επίκτητη απουσία νεφρού 
Z90.6   Επίκτητη απουσία άλλων οργάνων της ουροποιητικής οδού 
Z90.7   Επίκτητη απουσία γεννητικού(ών) οργάνου(ων) 
Z90.8   Επίκτητη απουσία άλλων οργάνων 
  
Z91   Ατομικό ιστορικό παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται αλλού  
  Εξαιρούνται: έκθεση στη ρύπανση και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό 

περιβάλλον (Z58.-) 
  επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες κινδύνου (Z57.-) 
  ατομικό ιστορικό κατάχρησης ψυχοδραστικής ουσίας (Z86.4) 
Z91.0   Ατομικό ιστορικό αλλεργίας, εκτός από αυτής στα φάρμακα και τις βιολογικές ουσίες 
  Εξαιρούνται: ατομικό ιστορικό αλλεργίας σε φάρμακα και βιολογικές ουσίες (Z88.- ) 
Z91.1   Ατομικό ιστορικό μη συμμόρφωσης με την ιατρική θεραπεία και αγωγή 
Z91.2   Ατομικό ιστορικό κακής ατομικής υγιεινής 
Z91.3   Ατομικό ιστορικό ανθυγιεινού προγράμματος ύπνου 
  Εξαιρούνται: διαταραχές του ύπνου (G47.-) 
Z91.4   Ατομικό ιστορικό ψυχολογικού τραύματος, που δεν ταξινομείται αλλού 
Z91.5   Ατομικό ιστορικό αυτοτραυματισμού 

Αυτοδηλητηρίαση 
Απόπειρα αυτοκτονίας 

Z91.6   Ατομικό ιστορικό άλλου σωματικού τραύματος 
Z91.8   Ατομικό ιστορικό άλλων καθορισμένων παραγόντων κινδύνου, που δεν ταξινομούνται 

αλλού 
Κατάχρηση ΜΚΑ 
Κακοποίηση ΜΚΑ 

  
Z92   Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας 
Z92.0   Ατομικό ιστορικό αντισύλληψης 
  Εξαιρούνται: συμβουλευτική ή διαχείριση των τρεχουσών μεθόδων αντισύλληψης (Z30.-) 
  παρουσία (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής (Z97.5) 
Z92.1   Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης αντιπηκτικών  
Z92.2   Ατομικό ιστορικό μακροχρόνιας (τρέχουσας) χρήσης άλλων φαρμακευτικών ουσιών  

Ασπιρίνη 
Z92.3   Ατομικό ιστορικό ακτινοβολίας 

Ακτινοθεραπεία 
  Εξαιρούνται: έκθεση σε ακτινοβολία μέσα στο φυσικό περιβάλλον (Z58.4) 
   επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία (Z57.1) 
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Z92.4   Ατομικό ιστορικό μεγάλης εγχείρησης, που δεν ταξινομείται αλλού 
  Εξαιρούνται: κατάσταση τεχνητού στομίου (Z93.-) 
  μετεγχειρητικές καταστάσεις (Z98.-) 
  παρουσία λειτουργικών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (Z95-Z96) 
  κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου ή ιστού (Z94.-) 
Z92.5   Ατομικό ιστορικό μέτρων αποκατάστασης 
Z92.6 Ατομικό ιστορικό χημειοθεραπείας για νεοπλασματική νόσο 
Z92.8   Ατομικό ιστορικό άλλης ιατρικής θεραπείας 
Z92.9   Ατομικό ιστορικό ιατρικής θεραπείας, μη καθορισμένης 
  
Z93   Κατάσταση τεχνητού στομίου 
  Εξαιρούνται: τεχνητά στόμια που απαιτούν περιποίηση ή χειρισμούς (Z43.-) 
   επιπλοκές εξωτερικού στομίου (J95.0, K91.4, N99.5) 
Z93.0   Κατάσταση τραχειοστομίας 
Z93.1   Κατάσταση γαστροστομίας 
Z93.2   Κατάσταση ειλεοστομίας 
Z93.3   Κατάσταση κολοστομίας 
Z93.4   Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της γαστρεντερικής οδού 
Z93.5   Κατάσταση κυστεοστομίας 
Z93.6   Κατάσταση άλλων τεχνητών στομίων της ουροποιητικής οδού 

Νεφροστομία 
Ουρητηροστομία 
Ουρηθροστομία  

Z93.8   Άλλη κατάσταση τεχνητού στομίου  
Z93.9   Κατάσταση τεχνητού στομίου, μη καθορισμένη 
  
Z94    Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού 
  Περιλαμβάνονται: όργανο ή ιστός που αντικαθίσταται από ετερόλογο ή ομόλογο μόσχευμα 
  Εξαιρούνται:  επιπλοκές μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού - βλέπε Αλφαβητικό 

Ευρετήριο 
   παρουσία: 
   • αγγειακού μοσχεύματος (Z95.-) 
   • ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας (Z95.3) 
Z94.0   Κατάσταση μεταμόσχευσης νεφρού 
Z94.1   Κατάσταση μεταμόσχευσης καρδιάς 
  Εξαιρούνται: κατάσταση αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας (Z95.2-Z95.4) 
Z94.2   Κατάσταση μεταμόσχευσης πνεύμονα 
Z94.3   Κατάσταση μεταμόσχευσης καρδιάς και πνευμόνων 
Z94.4   Κατάσταση μεταμόσχευσης ήπατος 
Z94.5   Κατάσταση μεταμόσχευσης δέρματος 

Κατάσταση αυτόλογης μεταμόσχευσης δέρματος 
Z94.6   Κατάσταση μεταμόσχευσης οστού 
Z94.7   Κατάσταση μεταμόσχευσης κερατοειδούς 
Z94.8   Κατάσταση άλλων μεταμοσχευμένων οργάνων και ιστών 

Μυελός των οστών 
Έντερο 
Πάγκρεας 

Z94.9   Κατάσταση μεταμοσχευμένου οργάνου και ιστού, μη καθορισμένων 
  
 
Z95    Παρουσία καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων  
  Εξαιρούνται: επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων (T82.-) 
Z95.0   Παρουσία καρδιακού βηματοδότη 
  Εξαιρούνται:  ρύθμιση ή χειρισμός του καρδιακού βηματοδότη (Z45.0) 
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Z95.1   Παρουσία μοσχεύματος αορτοστεφανιαίας παράκαμψης 
Z95.2   Παρουσία προσθετικής καρδιακής βαλβίδας 
Z95.3   Παρουσία ξενογενούς καρδιακής βαλβίδας 
Z95.4   Παρουσία άλλης αντικατάστασης της καρδιακής βαλβίδας 
Z95.5   Παρουσία εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής 

Παρουσία πρόθεσης στεφανιαίας αρτηρίας 
Κατάσταση μετά από στεφανιαία αγγειοπλαστική ΜΚΑ 

Z95.8   Παρουσία άλλων καρδιακών και αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων  
Παρουσία ενδαγγειακής πρόθεσης ΜΤΑ 
Κατάσταση μετά από αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων ΜΚΑ 

Z95.9   Παρουσία καρδιακού και αγγειακού εμφυτεύματος και μοσχεύματος, μη καθορισμένου 
 
Z96    Παρουσία άλλων λειτουργικών εμφυτευμάτων 
  Εξαιρούνται: επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων (T82-T85) 
  εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 
Z96.0   Παρουσία ουρογεννητικών εμφυτευμάτων 
Z96.1   Παρουσία ενδοφθάλμιου φακού 

Ψευδοφακία 
Z96.2   Παρουσία ωτολογικών και ακουστικών εμφυτευμάτων 

Συσκευή ακοής δια αγωγής μέσω οστών 
Κοχλιακό εμφύτευμα 
Stent ευσταχιανής σάλπιγγας 
Σωλήνας μυριγγοτομίας 
Αντικατάσταση του αναβολέα 

Z96.3   Παρουσία τεχνητού λάρυγγα 
Z96.4   Παρουσία ενδοκρινικών εμφυτευμάτων 

Αντλία ινσουλίνης 
Z96.5   Παρουσία εμφυτευμάτων της ρίζας δοντιού και της κάτω γνάθου 
Z96.6   Παρουσία ορθοπεδικών εμφυτευμάτων των αρθρώσεων 

Αντικατάσταση της άρθρωσης του δακτύλου (της άκρας χείρας) 
Αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου (μερική) (ολική) 

Z96.7   Παρουσία άλλων εμφυτευμάτων οστού και τένοντα 
Πλάκα (οστεοσύνθεσης) κεφαλής  

Z96.8   Παρουσία άλλων καθορισμένων λειτουργικών εμφυτευμάτων 
Z96.9   Παρουσία λειτουργικού εμφυτεύματος, μη καθορισμένου 
  
Z97    Παρουσία άλλων συσκευών 
  Εξαιρούνται: επιπλοκές εσωτερικών προσθετικών συσκευών, εμφυτευμάτων και 

μοσχευμάτων (T82-T85) 
  εφαρμογή και ρύθμιση προσθετικών και άλλων συσκευών (Z44-Z46) 
  παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Z98.2) 
Z97.0   Παρουσία τεχνητού οφθαλμού 
Z97.1   Παρουσία τεχνητού άκρου (ολικό) (μερικό) 
Z97.2   Παρουσία οδοντιατρικής προσθετικής συσκευής (ολικής) (μερικής) 
Z97.3   Παρουσία γυαλιών οράσεως και φακών επαφής 
Z97.4   Παρουσία εξωτερικού ακουστικού βαρηκοΐας 
Z97.5   Παρουσία (ενδομήτριας) αντισυλληπτικής συσκευής 
  Εξαιρούνται: έλεγχος, επανεισαγωγή ή αφαίρεση αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.5) 
  εισαγωγή αντισυλληπτικής συσκευής (Z30.1) 
Z97.8   Παρουσία άλλων καθορισμένων συσκευών 
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Z98    Άλλες μετεγχειρητικές καταστάσεις 
  Εξαιρούνται: ιατρική φροντίδα [follow-up] επακόλουθων καταστάσεων και ανάρρωση (Z42-

Z51, Z54.-) 
  μετεπεμβατική ή μετεγχειρητική επιπλοκή - βλέπε Αλφαβητικό Ευρετήριο 
Z98.0   Εντερική παράκαμψη και κατάσταση αναστόμωσης 
Z98.1   Κατάσταση αρθροδεσίας 
Z98.2   Παρουσία συσκευής παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
 Αναστόμωση ΕΝΥ  
Z98.8   Άλλες καθορισμένες μετεγχειρητικές καταστάσεις 
  
Z99    Εξάρτηση από μηχανήματα και συσκευές που καθιστούν το άτομο ικανό, που δεν 

ταξινομούνται αλλού 
Z99.0   Εξάρτηση από συσκευή αναρρόφησης 
Z99.1   Εξάρτηση από αναπνευστήρα 
Z99.2   Εξάρτηση από εξωνεφρική κάθαρση  
  Παρουσία αρτηριοφλεβώδους αναστόμωσης που χρησιμοποιείται για εξωνεφρική κάθαρση 
  Κατάσταση εξωνεφρικής κάθαρσης  
  Εξαιρούνται: προετοιμασία για την εξωνεφρική κάθαρση, θεραπεία ή συνεδρία (Z49.-) 
Z99.3   Εξάρτηση από αναπηρική καρέκλα 
Z99.8   Εξάρτηση από άλλα μηχανήματα και συσκευές που καθιστούν το άτομο ικανό 
Z99.9   Εξάρτηση από μη καθορισμένο μηχάνημα και συσκευή που καθιστά το άτομο ικανό  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΧΧΙΙ 
 

Κωδικοί για ειδικούς σκοπούς 
(U00 – U99)  
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την ακόλουθη ενότητα: 
U00–U49 Προσωρινή εκχώρηση νέων νοσημάτων αβέβαιης αιτιολογίας 
U80–U89 Βακτηριακοί παράγοντες που είναι ανθεκτικοί προς τα αντιβιοτικά 
 
 
 
Προσωρινή κωδικοποίηση νέων νοσημάτων αβέβαιης αιτιολογίας 
(U00 – U49) 
 
U04 Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο [SARS] 
U04.9 Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, μη καθορισμένο 
  
 
 
Βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά 
(U80 – U89) 
 
Σημείωση:  Οι κατηγορίες αυτές δε θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στην κύρια κωδικοποίηση. 

Παρέχονται για χρήση ως συμπληρωματικοί ή επιπρόσθετοι κωδικοί όταν είναι 
επιθυμητό να ταυτοποίηθεί το αντιβιοτικό προς το οποίο ένας βακτηριακός παράγοντας 
είναι ανθεκτικός, σε περίπτωση βακτηριακής λοίμωξη η οποία όμως ταξινομείται αλλού. 

 
U80 Παράγοντας ανθεκτικός στην πενικιλλίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά 
U80.0 Παράγοντας ανθεκτικός στην πενικιλλίνη 
U80.1 Παράγοντας ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη 
U80.8 Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο αντιβιοτικό σχετιζόμενο με την πενικιλλίνη 
  
U81 Παράγοντας ανθεκτικός στη βανκομυκίνη και τα συγγενή αντιβιοτικά 
U81.0 Παράγοντας ανθεκτικός στη βανκομυκίνη 
U81.8 Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο αντιβιοτικό σχετιζόμενο με τη βανκομυκίνη 
  
U88 Παράγοντας ανθεκτικός σε πολλαπλά αντιβιοτικά 
  Σημείωση: Αυτή η κατηγορία παρέχεται για χρήση όταν ένας βακτηριακός παράγοντας είναι 

ανθεκτικός σε δύο ή περισσότερα αντιβιοτικά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς 
λεπτομέρειες ώστε να προσδιοριστεί ποιο από τα αντιβιοτικά συμβάλει κατά κύριο 
λόγο στην «κύρια (νοσολογική) κατάσταση». Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για σκοπούς κύριας κωδικοποίησης όταν είναι πρακτικότερη η καταγραφή ενός 
μόνο κωδικού· διαφορετικά κάθε ένας ειδικός παράγοντας ανθεκτικός σε 
αντιβιοτικό θα πρέπει να κωδικοποιείται ξεχωριστά. 

 
U89 Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλα και μη καθορισμένα αντιβιοτικά 
U89.8 Παράγοντας ανθεκτικός σε άλλο μεμονωμένο καθορισμένο αντιβιοτικό 
U89.9 Παράγοντας ανθεκτικός σε μη καθορισμένο αντιβιοτικό  
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Μορφολογία των Νεοπλασμάτων 
 
Η δεύτερη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης Ογκολογικών Νοσημάτων (ICD-O) εκδόθηκε το 1990. 
Περιέχει μια κωδικοποιημένη ονοματολογία για τη μορφολογία των νεοπλασμάτων, η οποία 
αναπαράγεται εδώ για όσους επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο ΙΙ. 
 
Οι κωδικοί αριθμοί της μορφολογίας αποτελούνται από πέντε ψηφία· τα πρώτα τέσσερα 
προσδιορίζουν τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος και το πέμπτο, που ακολουθεί μετά από μια 
κάθετο, υποδεικνύει τη συμπεριφορά του. Ο μονοψήφιος κωδικός συμπεριφοράς έχει ως εξής: 
 
  /0 Καλόηθες 
 
  /1 Αβέβαιο αν είναι καλόηθες ή κακόηθες 
   Οριακή κακοήθεια1 
   Δυνητικά χαμηλής κακοήθειας1  
 
  /2  Ενδοεπιθηλιακό 
   Μη διηθητικό 
   Μη διεισδυτικό  
 
  /3  Κακόηθες, πρωτοπαθής εντόπιση [πρωτοπαθές] 
 
  /6  Κακόηθες, μεταστατική εντόπιση [μεταστατικό] 
   Κακόηθες, δευτεροπαθής εντόπιση [δευτεροπαθές] 
 
  /9  Κακόηθες, αβέβαιο αν είναι πρωτοπαθές ή μεταστατικό 
 
Στην ονοματολογία που δίνεται εδώ, οι κωδικοί αριθμοί της μορφολογίας περιλαμβάνουν τον κωδικό 
συμπεριφοράς που είναι ο κατάλληλος για τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος· αυτός ο κωδικός 
συμπεριφοράς πρέπει να αλλάζει εάν οι άλλες πληροφορίες που αναφέρονται το καθιστούν 
κατάλληλο. Για παράδειγμα, το χόρδωμα θεωρείται κακόηθες και επομένως θα καθοριστεί με τον 
κωδικό M9370/3· ωστόσο, ο όρος «καλόηθες χόρδωμα» πρέπει να κωδικοποιηθεί ως M9370/0. 
Παρομοίως, το επιφανειακά επεκτεινόμενο αδενοκαρκίνωμα (M8143/3) πρέπει να κωδικοποιηθεί ως 
Μ8143/2 όταν περιγράφεται ως «μη διηθητικό», και το μελάνωμα (M8720/3), όταν περιγράφεται ως 
«δευτεροπαθές» πρέπει να κωδικοποιηθεί ως M8720/6. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την αντιστοιχία μεταξύ των κωδικών συμπεριφοράς και των διαφόρων 
τμημάτων του Κεφαλαίου ΙΙ: 
 
Κωδικός 
συμπεριφοράς 

 Κατηγορίες του Κεφαλαίου 
ΙΙ 

/0 Καλοήθη νεοπλάσματα D10-D36 
/1 Νεοπλάσματα αβέβαιης και άγνωστης 

συμπεριφοράς 
D37-D48 

/2 Νεοπλάσματα in situ D00-D09 
/3 Κακοήθη νεοπλάσματα, χαρακτηριζόμενα ή 

θεωρούμενα ως πρωτοπαθή 
C00-C76 
C80-C97 

/6 Κακοήθη νεοπλάσματα χαρακτηριζόμενα ή 
θεωρούμενα ως δευτεροπαθή 

C77-C79 

 

Το ψηφίο συμπεριφοράς /9 της ICD-Ο δεν ισχύει στο πλαίσιο της ICD, αφού όλα τα κακοήθη 
νεοπλάσματα θεωρούνται ότι είναι πρωτοπαθή (/3) ή δευτεροπαθή (/6),  σύμφωνα με άλλες 
πληροφορίες που αναγράφονται στον ιατρικό φάκελο. 
 
Στον κατάλογο που ακολουθεί, δίπλα από κάθε κωδικό αριθμό δίνεται μόνον ο όρος που 
αναγράφεται πρώτος από όλη την πλήρη σειρά της μορφολογικής ονοματολογίας της ICD-O. Το 
                                                 
1 Εξαιρούνται τα κυσταδενώματα της ωοθήκης στα Μ844-Μ849, που θεωρούνται κακοήθη. 
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Αλφαβητικό Ευρετήριο (Τόμος 3) περιλαμβάνει όλα τα ICD-O συνώνυμα καθώς επίσης και μερικές 
άλλες μορφολογικές περιγραφές που συναντώνται σε ιατρικούς φακέλους αλλά παραλείπονται από 
την ICD- O ως απαρχαιωμένα ή ανεπιθύμητα 
 
Μερικοί τύποι νεοπλασμάτων είναι ειδικοί για ορισμένες εντοπίσεις ή τύπους ιστού. Για παράδειγμα, 
το νεφροβλάστωμα (Μ8960/3), εξ ορισμού, πάντα εμφανίζεται στο νεφρό· το ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα (Μ8170/3) είναι πάντα πρωτοπαθές στο ήπαρ· και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 
(M8090/3) συνήθως εμφανίζεται στο δέρμα. Για τέτοιους όρους, οι κατάλληλοι κωδικοί από το 
Κεφάλαιο ΙΙ έχουν τοποθετηθεί σε παρενθέσεις στην ονοματολογία. Έτσι το νεφροβλάστωμα 
ακολουθείται από τον κωδικό για κακοήθες νεόπλασμα του νεφρού (C64). Για το βασικοκυτταρικό 
καρκίνωμα ο κωδικός για το κακοήθες νεόπλασμα του δέρματος (C44.-) δίνεται, με τον τέταρτο 
χαρακτήρα να παραμένει ανοικτός. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τέταρτος χαρακτήρας 
για την αναφερόμενη εντόπιση. Οι κωδικοί του Κεφαλαίου ΙΙ που δίνονται μέσα σε παρένθεση στους 
μορφολογικούς όρους πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η εντόπιση του νεοπλάσματος δεν 
αναγράφεται στη διάγνωση. Κωδικοί του Κεφαλαίου ΙΙ δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε πολλούς από τους 
μορφολογικούς όρους λόγω του ότι οι ιστολογικοί τύποι μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερα από 
ένα όργανα ή είδη ιστών. Για παράδειγμα, το «Αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ» (Μ8140/3) δεν έχει κάποιο 
κωδικό του Κεφαλαίου ΙΙ διότι μπορεί να είναι πρωτοπαθές σε πολλά διαφορετικά όργανα. 
 
Περιστασιακά εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα όταν μια εντόπιση η οποία δίνεται στη διάγνωση είναι 
διαφορετική της εντόπισης που υποδεικνύεται από τον κωδικό εντόπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο 
κωδικός του Κεφαλαίου ΙΙ πρέπει να αγνοηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος κωδικός 
για την εντόπιση που περιλαμβάνεται στην διάγνωση. Για παράδειγμα, ο C50.- (μαστός) προστίθεται 
στο μορφολογικό όρο «Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα» (Μ8500/3), επειδή αυτός ο τύπος 
καρκινώματος συνήθως εμφανίζεται στο μαστό. Ωστόσο, αν ο όρος «Διηθητικό πορογενές 
καρκίνωμα» χρησιμοποιηθεί για ένα πρωτοπαθές καρκίνωμα που εμφανίζεται στο πάγκρεας, ο 
σωστός κωδικός είναι ο C25.9 (Πάγκρεας, μη καθορισμένο). 
 
Για νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και σχετικών ιστών (Μ959-Μ998) δίνονται οι 
σχετικοί κωδικοί από C81-C96 και D45-C47. Αυτοί οι κωδικοί του Κεφαλαίου ΙΙ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ασχέτως της εντόπισης του νεοπλάσματος. 
 
Μερικές φορές εμφανίζεται κάποια δυσκολία κωδικοποίησης όταν η μορφολογική διάγνωση περιέχει 
δύο προσδιοριστικά επίθετα τα οποία έχουν διαφορετικούς κωδικούς. Ένα παράδειγμα είναι το 
«Επιδερμοειδές καρκίνωμα από μεταβατικού τύπου κύτταρα». Το «επιδερμοειδές καρκίνωμα από 
μεταβατικού τύπου κύτταρα ΜΚΑ» είναι Μ8120/3 και το «επιδερμοειδές καρκίνωμα ΜΚΑ» είναι 
Μ8070/3. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υψηλότερο νούμερο (Μ8120/3 στο 
παράδειγμα αυτό), επειδή συνήθως είναι πιο συγκεκριμένο. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τη 
μορφολογική κωδικοποίηση βλέπε τον Τόμο 2. 
 
Κωδικοποιημένη ονοματολογία για τη μορφολογία των νεοπλασμάτων 
 
M800 Νεοπλάσματα ΜΚΑ 
M8000/0 Νεόπλασμα, καλόηθες 
M8000/1 Νεόπλασμα, αβέβαιο αν είναι καλόηθες ή κακόηθες 
M8000/3 Νεόπλασμα, κακόηθες 
M8000/6 Νεόπλασμα, μεταστατικό 
Μ8001/0 Νεοπλασματικά κύτταρα, καλοήθη    
Μ8001/1 Νεοπλασματικά κύτταρα, αβέβαιο αν είναι καλοήθη ή κακοήθη 
Μ8001/3 Νεοπλασματικά κύτταρα, κακοήθη    
Μ8002/3 Κακοήθης όγκος, μικροκυτταρικού τύπου   
Μ8003/3 Κακοήθης όγκος, γιγαντοκυτταρικού τύπου   
Μ8004/3 Κακοήθης όγκος, ατρακτοκυτταρικού τύπου  
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M801-M804     Επιθηλιακά νεοπλάσματα ΜΚΑ    
Μ8010/0 Επιθηλιακός όγκος, καλοήθης     
Μ8010/2 Καρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] ΜΚΑ   
Μ8010/3 Καρκίνωμα ΜΚΑ   
Μ8010/6 Καρκίνωμα, μεταστατικό ΜΚΑ    
Μ8011/0 Επιθηλίωμα, καλόηθες      
Μ8011/3 Επιθηλίωμα, κακόηθες       
Μ8012/3 Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα [από μεγάλα κύτταρα], ΜΚΑ 
Μ8020/3 Καρκίνωμα, αδιαφοροποίητο ΜΚΑ     
Μ8021/3 Καρκίνωμα, αναπλαστικό ΜΚΑ    
Μ8022/3 Πολύμορφο καρκίνωμα      
Μ8030/3 Γιγαντοκυτταρικό και ατρακτοκυτταρικό καρκίνωμα 
Μ8031/3 Γιγαντοκυτταρικό  καρκίνωμα    
Μ8032/3 Ατρακτοκυτταρικό καρκίνωμα    
Μ8033/3 Ψευδοσαρκωματώδες καρκίνωμα     
Μ8034/3 Καρκίνωμα από πολυγωνικά κύτταρα    
Μ8040/1 Ογκίδιο (ελάχιστο νεόπλασμα)      
Μ8041/3 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα ΜΚΑ   
Μ8042/3 Μικροκυτταρικό [δίκην κόκκων βρώμης] καρκίνωμα (C34.-)    
Μ8043/3 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα, από ατρακτοειδή κύτταρα (C34.-)  
Μ8044/3 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα, από ενδιαμέσου μεγέθους κύτταρα (C34.-)  
Μ8045/3 Καρκίνωμα από μικρά και μεγάλα κύτταρα (C34.-)   

 
Μ805-Μ808    Νεοπλάσματα από πλακώδη κύτταρα    
Μ8050/0 Θήλωμα ΜΚΑ (εκτός Θηλώματος ουροδόχου κύστης  Μ8120/1) 
Μ8050/2 Θηλώδες καρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] 
Μ8050/3 Θηλώδες καρκίνωμα ΜΚΑ 
Μ8051/0 Ακροχορδονώδες θήλωμα   
Μ8051/3 Ακροχορδονώδες καρκίνωμα ΜΚΑ 
Μ8052/0 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] θήλωμα  
Μ8052/3 Θηλώδες ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα     
Μ8053/0 Ανεστραμμένο θήλωμα      
Μ8060/0 Θηλωμάτωση ΜΚΑ     
Μ8070/2 Ενδοεπιθηλιακό [in situ] ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα ΜΚΑ  
Μ8070/3 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα ΜΚΑ     
Μ8070/6 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, μεταστατικό ΜΚΑ  
Μ8071/3 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, κερατινοποιούμενο ΜΚΑ 
Μ8072/3 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα, από μεγάλα κύτταρα, μη 

κερατινοποιούμενο 
Μ8073/3 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες], από μικρά κύτταρα,  μη κερατινοποιούμενο 
Μ8074/3 Ατρακτοκυτταρικό ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα    
Μ8075/3 Αδενοειδές ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα 
Μ8076/2 Ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες]ενδοεπιθηλιακό [in situ]καρκίνωμα με 

αμφίβολη διήθηση υποστρώματος (D06.-) 
Μ8076/3 Μικροδιηθητικό ακανθοκυτταρικό [μαλπιγιακό] [πλακώδες] καρκίνωμα (C53.-)    
Μ8077/2 Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, βαθμού ΙΙΙ, τραχήλου, αιδίου και κόλπου 
Μ8080/2 Ερυθροπλακία του Queyrat (D07.4)      
Μ8081/2 Νόσος του Bowen      
Μ8082/3 Λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα   
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Μ809-Μ811    Νεοπλάσματα από βασικού τύπου κύτταρα [βασικοκυτταρικά]    
Μ8090/1 Όγκος από βασικού τύπου κύτταρα (D48.5)     
Μ8090/3 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (C44.-)    
Μ8091/3 Πολυεστιακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (C44.-)    
Μ8092/3 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, σκληρυντικό (C44.-)    
Μ8093/3 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ινοεπιθηλιακό (C44.-)    
Μ8094/3 Βασικοακανθοκυτταρικό καρκίνωμα [βασικοκυτταρικό-μαλπιγιακό μικτό] (C44.-)      
Μ8095/3 Μετατυπικό καρκίνωμα (C44. -)     
Μ8096/0 Ενδοεπιδερμιδικό επιθηλίωμα του Jadassohn (D23.-)    
Μ8100/0 Τριχοεπιθηλίωμα (D23.-)       
Μ8101/0 Τριχοθυλακίωμα (D23.-)       
Μ8102/0 Τριχιλείμμωμα (D23.-)       
Μ8110/0 Πιλοματρίχωμα (νεόπλασμα προερχόμενο από τον τριχοθύλακα) ΜΚΑ (D23.-)      
Μ8110/3 Καρκίνωμα σε έδαφος  πιλοματριχώματος (C44.-)      

 
Μ812-Μ813     Θηλώματα και καρκινώματα από μεταβατικού τύπου κύτταρα 
Μ8120/0 Θήλωμα από μεταβατικά κύτταρα ΜΚΑ     
Μ8120/1 Θήλωμα από το ουροθήλιο    
Μ8120/2 Ενδοεπιθηλιακό [in situ] καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα  
Μ8120/3 Καρκίνωμα από μεταβατικά κύτταρα ΜΚΑ  
Μ8121/0 Θήλωμα Schneider (αναπνευστικού επιθηλίου ρινικής κοιλότητας)      
Μ8121/1 Θήλωμα από μεταβατικά κύτταρα, ανεστραμμένου τύπου     
Μ8121/3 Καρκίνωμα Schneider (αναπνευστικού επιθηλίου ρινικής κοιλότητας)     
Μ8122/3 Καρκίνωμα από το μεταβατικά κύτταρα, ατρακτοκυτταρικού τύπου  
Μ8123/3 Βασικού τύπου καρκίνωμα [βασικοκύτωμα] (C21. 1)     
Μ8124/3 Κλοακογενές καρκίνωμα (C21 .2)    
Μ8130/3 Θηλώδες καρκίνωμα από μεταβατικά κύττταρα 

 
Μ814-Μ838    Αδενώματα και αδενoκαρκινώματα     
Μ8140/0 Αδένωμα ΜΚΑ     
Μ8140/1 Βρογχικό αδένωμα ΜΚΑ (D38.1)     
M8140/2 Ενδοεπιθηλιακό [in situ] αδενoκαρκίνωμα ΜΚΑ     
Μ8140/3 Aδενoκαρκίνωμα MKA     
Μ8140/6 Μεταστατικό αδενoκαρκίνωμα ΜΚΑ     
Μ8141/3 Σκιρρώδες αδενoκαρκίνωμα       
Μ8142/3 Πλαστική λινίτιδα (C16.-)      
Μ8143/3 Αδενoκαρκίνωμα επεκτεινόμενο κατ' επιφάνεια     
Μ8144/3 Αδενoκαρκίνωμα, εντερικού τύπου (C16.-)     
Μ8145/3 Καρκίνωμα, διαχύτου τύπου (C16.-)     
Μ8146/0 Μονόμορφο αδένωμα       
Μ8147/0 Βασικοκυτταρικό αδένωμα [από βασικού τύπου κύτταρα] (D11.-)     
Μ8147/3 Βασικοκυτταρικό αδενoκαρκίνωμα [από βασικού τύπου κύτταρα] (C07.-, C08.-)    
Μ8150/0 Αδένωμα από κύτταρα νησιδίων (D13.7)     
Μ8150/3 Καρκίνωμα από κύτταρα νησιδίων  (C25.4)  
Μ8151/0 Ινσουλίνωμα ΜΚΑ (D13.7)  
Μ8151/3 Ινσουλίνωμα, κακόηθες (C25.4)  
Μ8152/0 Γλουκαγόνωμα ΜΚΑ (D13.7)  
Μ8152/3 Γλουκαγόνωμα, κακόηθες (C25.4)  
Μ8153/1 Γαστρίνωμα ΜΚΑ  
Μ8153/3 Γαστρίνωμα, κακόηθες   
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Μ8154/3 Μικτό αδενοκαρκίνωμα από κύτταρα νησιδίων και κύτταρα εξωκρινούς μοίρας (C25.-)  
Μ8155/3 Βίπωμα [νευροενδοκρινής όγκος με παραγωγή αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου 

(VIP-vasoactive intestinal peptide)] 
Μ8160/0 Αδένωμα χοληφόρου πόρου (D13.4, D13.5)  
Μ8160/3 Χολαγγειοκαρκίνωμα (C22.1)  
Μ8161/0 Κυσταδένωμα χοληφόρου πόρου 
Μ8161/3  Κυσταδενοκαρκίνωμα χοληφόρου πόρου 
Μ8162/3  Όγκος του Klatskin (C22.1)  
Μ8170/0  Ηπατοκυτταρικό αδένωμα (D13.4)  
Μ8170/3  Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ΜΚΑ (C22.0)  
Μ8171/3  Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ινοπεταλιώδες (C22.0)  
Μ8180/3  Συνδυασμένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και χολαγγειοκαρκίνωμα (C22.0)  
Μ8190/0  Δοκιδώδες αδένωμα 
Μ8190/3  Δοκιδώδες αδενοκαρκίνωμα  
Μ8191/0  Εμβρυϊκό αδένωμα  
Μ8200/0  Εκκρινές [απεκκριτικό] δερματικό κυλίνδρωμα (D23.-)  
Μ8200/3  Αδενοκυστικό καρκίνωμα  
M820l/3  Ηθμοειδές καρκίνωμα  
Μ8202/0  Μικροκυστικό αδένωμα (D13.7)  
Μ8210/0  Αδενωματώδης πολύποδας ΜΚΑ  
Μ8210/2  Ενδοεπιθηλιακό [in situ] αδενοκαρκίνωμα σε αδενωματώδη πολύποδα  
Μ8210/3 Αδενοκαρκίνωμα σε αδενωματώδη πολύποδα 
Μ8211/0  Σωληνώδες  αδένωμα ΜΚΑ 
Μ8211/3 Σωληνώδες  αδενοκαρκίνωμα  
Μ8220/0 Αδενοματώδης πολυποδίαση παχέος εντέρου (D12.-)  
Μ8220/3 Αδενοκαρκίνωμα σε αδενοματώδη πολυποδίαση του παχέος εντέρου (C18.-)  
Μ8221/0 Πολλαπλοί αδενοματώδεις πολύποδες 
Μ8221/3 Αδενοκαρκίνωμα σε πολλαπλούς αδενοματώδεις πολύποδες 
Μ8230/3 Συμπαγές καρκίνωμα ΜΚΑ  
Μ8231/3 Καρκίνωμα απλούν  
Μ8240/1 Καρκινοειδής όγκος ΜΚΑ, της σκωληκοειδούς απόφυσης (D37.3)  
Μ8240/3 Καρκινοειδής όγκος ΜΚΑ  (εκτός της σκωληκοειδούς απόφυσης Μ8240/1)  
Μ8241/1 Καρκινοειδής όγκος, αργενταφινικός ΜΚΑ  
Μ8241/3 Καρκινοειδής όγκος, αργενταφινικός, κακοήθης 
Μ8243/3 Καρκινοειδές από καλυκοειδή κύτταρα (C18.1)  
Μ8244/3 Σύνθετο καρκινοειδές   
Μ8245/3 Αδενοκαρκινοειδής όγκος  
Μ8246/3 Νευροενδοκρινές καρκίνωμα  
Μ8247/3 Καρκίνωμα από κύτταρα Merkel (C44.-)  
Μ8248/1 Απούντωμα (όγκος από κύτταρα APUD) 
Μ8250/1 Πνευμωνική αδενωμάτωση (D38.1)  
Μ8250/3 Βρογχιολιο-κυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα (C34.-)  
Μ8251/0 Κυψελιδικό αδένωμα (D14.3)  
Μ8251/3 Κυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα (C34.-)  
Μ8260/0  Θηλώδες αδένωμα ΜΚΑ  
Μ8260/3  Θηλώδες αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ  
Μ8261/1 Λαχνωτό αδένωμα ΜΚΑ  
Μ8261/2 Αδενοκαρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] σε λαχνωτό αδένωμα 
Μ8261/3 Αδενοκαρκίνωμα σε λαχνωτό αδένωμα  
Μ8262/3 Λαχνωτό αδενοκαρκίνωμα     
Μ8263/0 Σωληνολαχνωτό αδένωμα ΜΚΑ  
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Μ8263/2 Αδενοκαρκίνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] σε σωληνολαχνωτό αδένωμα 
Μ8263/3 Αδενοκαρκίνωμα σε σωληνολαχνωτό αδένωμα  
Μ8270/0 Χρωμόφοβο αδένωμα (D35.2)  
Μ8270/3 Χρωμόφοβο καρκίνωμα (C75.1)  
Μ8271/0 Προλακτίνωμα (D35.2)  
Μ8280/0 Οξύφιλο αδένωμα (D35.2)  
Μ8280/3 Οξύφιλο καρκίνωμα (C75.1)  
Μ8281/0 Μικτό οξύφιλο-βασεόφιλο αδένωμα (D35.2)  
Μ8281/3 Μικτό οξύφιλο-βασεόφιλο καρκίνωμα  (C75.1)  
Μ8290/0 Οξύφιλο αδένωμα 
Μ8290/3 Οξύφιλο αδενοκαρκίνωμα 
Μ8300/0 Βασεόφιλο αδένωμα (D35.2)  
Μ8300/3 Βασεόφιλο καρκίνωμα (C75.1)  
Μ8310/0 Διαυγοκυτταρικό αδένωμα 
Μ8310/3 Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ 
Μ8311/1 Υπερνεφροειδής όγκος  
Μ8312/3 Νεφρικό καρκίνωμα [από νεφρικά κύτταρα] (C64)  
Μ8313/0 Διαυγοκυτταρικό αδενοΐνωμα  
Μ8314/3 Καρκίνωμα πλούσιο σε λιπίδια (C50.-)  
Μ8315/3 Καρκίνωμα πλούσιο σε γλυκογόνο (C50.-)  
Μ8320/3 Καρκίνωμα από κοκκιώδη κύτταρα  
Μ8321/0 Αδένωμα από θεμέλια κύτταρα (D35.1)  
Μ8322/0 Διαυγοκυτταρικό αδένωμα (D35.1)  
Μ8322/3 Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα (C75.0)  
Μ8323/0 Μικτό αδένωμα [από μικτά κύτταρα] 
Μ8323/3 Μικτό αδενοκαρκίνωμα [από μικτά κύτταρα] 
Μ8324/0 Λιποαδένωμα  
Μ8330/0 Θυλακιώδες αδένωμα (D34)  
Μ8330/3 Θυλακιώδες αδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C73)  
Μ8331/3 Θυλακιώδες αδενοκαρκίνωμα, ανώτερης διαφοροποιήσης (C73)  
Μ8332/3 Θυλακιώδες αδενοκαρκίνωμα, δοκιδώδες (C73)  
Μ8333/0 Μικροθυλακιώδες αδένωμα (D34)  
Μ8334/0 Μεγαλοθυλακιώδες αδένωμα [μακροθυλακιώδες] (D34)  
Μ8340/3 Θηλώδες καρκίνωμα, θυλακιώδης τύπος (C73)  
Μ8350/3 Σκληρυντικό καρκίνωμα χωρίς κάψα (C73)  
Μ8360/1 Πολλαπλά ενδοκρινικά αδενώματα 
Μ8361/1 Παρασπειραματικός όγκος [από κύτταρα παρασπειραματικής συσκευής ] (D41.0)  
Μ8370/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου ΜΚΑ (D35.0)  
Μ8370/3 Καρκίνωμα φλοιού επινεφριδίου (C74.0)  
Μ8371/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από συμπαγή κύτταρα  (D35.0)  
Μ8372/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, τύπου με έντονη εναπόθεση χρωστικής (D35.0)  
Μ8373/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από διαυγή κύτταρα (D35.0)  
Μ8374/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, από κύτταρα σπειροειδούς ζώνης (D35.0)  
Μ8375/0 Αδένωμα φλοιού επινεφριδίου, μικτού κυτταρικού τύπου (D35.0)  
Μ8380/0 Ενδομητριοειδές αδένωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8380/1 Ενδομητριοειδές αδένωμα, οριακής κακοήθειας (D39.1)  
Μ8380/3  Ενδομητριοειδές καρκίνωμα (C56)  
Μ8381/0  Ενδομητριοειδές αδενοΐνωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8381/1 Ενδομητριοειδές αδενοΐνωμα, οριακής κακοήθειας (D39.1) 
Μ8381/3  Ενδομητριοειδές αδένωμα, κακόηθες (C56)  
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Μ839-Μ842     Νεοπλάσματα του δέρματος και των εξαρτημάτων του  
Μ8390/0 Αδένωμα εξαρτημάτων δέρματος (D23.-)  
Μ8390/3 Καρκίνωμα εξαρτημάτων του δέρματος (C44.-)  
Μ8400/0 Αδένωμα ιδρωτοποιού αδένα (D23.-)  
Μ8400/1 Όγκος ιδρωτοποιού αδένα ΜΚΑ (D48.5)  
Μ8400/3 Αδενοκαρκίνωμα ιδρωτοποιού αδένα (C44.-)  
Μ8401/0 Αποκρινές αδένωμα  
Μ8401/3 Αποκρινές αδενοκαρκίνωμα  
Μ8402/0 Απεκκριτικό ακροσπείρωμα (D23.-) 
Μ8403/0 Απεκκριτικό σπειραδένωμα (D23.-) 
Μ8404/0 Ιδροκύστωμα (D23.-)  
Μ8405/0 Θηλώδες ιδραδένωμα (D23.-) 
Μ8406/0 Θηλώδες συριγγαδένωμα (D23.-) 
Μ8407/0 Συρίγγωμα ΜΚΑ (D23.-)  
Μ8408/0 Απεκκριτικό θηλώδες αδένωμα (D23.-)  
Μ8410/0 Αδένωμα σμηγματογόνου αδένα (D23.-)  
Μ8410/3 Αδενοκαρκίνωμα σμηγματογόνου αδένα (C44.-)  
Μ8420/0 Αδένωμα κυψελιδοποιών αδένων (D23.2)  
Μ8420/3 Αδενοκαρκίνωμα κυψελιδοποιών αδένων (C44.2)  
  
Μ843     Βλεννοεπιδερμοειδή νεοπλάσματα  
Μ8430/1 Βλεννοεπιδερμοειδής όγκος 
Μ8430/3  Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα 
  
Μ844-Μ849     Κυστικά, βλεννώδη και ορώδη νεοπλάσματα  
Μ8440/0 Κυσταδένωμα ΜΚΑ  
Μ8440/3 Κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ  
Μ8441/0 Ορώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8441/3 Ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)  
Μ8442/3 Ορώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)  
Μ8450/0 Θηλώδες  κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8450/3 Θηλώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)  
Μ8451/3 Θηλώδες  κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56)  
Μ8452/1 Θηλώδης κυστικός όγκος (D37.7)  
Μ8460/0 Θηλώδες  ορώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8460/3 Θηλώδες  ορώδες κυσταδενοκαρκίνωμα (C56)  
Μ8461/0 Ορώδες επιφανειακό θήλωμα (D27)  
Μ8461/3 Ορώδες επιφανειακό θηλώδες καρκίνωμα (C56)  
Μ8462/3 Θηλώδες ορώδες  κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας (C56) 
Μ8470/0 Βλεννώδες κυσταδένωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ8470/3 Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΚΑ (C56)  
Μ8471/0 Θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα  ΜΚΑ (D27)  
Μ8471/3 Θηλώδες βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα  (C56)  
Μ8472/3 Βλεννώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας  (C56)   
Μ8473/3 Θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας  (C56)  
Μ8480/0  Βλεννώδες αδένωμα 
Μ8480/3 Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα  
Μ8480/6  Ψευδομύξωμα περιτοναίου (C78.6) 
Μ8481/3 Βλεννοεκκριτικό [βλεννοπαραγωγό] αδενοκαρκίνωμα  
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Μ8490/3 Καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρα δακτυλίου 
Μ8490/6 Μεταστατικό καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρα δακτυλίου 
 
Μ850-Μ854     Πορογενή, λοβιακά και μυελοειδή νεοπλάσματα  
Μ8500/2 Ενδοπορικό καρκίνωμα, μη διηθητικό ΜΚΑ 
Μ8500/3 Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (C50.-)  
Μ8501/2 Φαγεσωρικό καρκίνωμα, μη διηθητικό (D05.-)  
Μ8501/3 Φαγεσωρικό καρκίνωμα ΜΚΑ (C50.-)  
Μ8502/3 Νεανικό καρκίνωμα μαστού (C50.-)  
Μ8503/0 Ενδοπορικό θήλωμα 
Μ8503/2 Μη διηθητικό ενδοπορικό θηλώδες αδενοκαρκίνωμα (D05.-)  
Μ8503/3 Ενδοπορικό θηλώδες αδενοκαρκίνωμα με διήθηση (C50.-) 
Μ8504/0 Ενδοκυστικό θηλώδες αδένωμα 
Μ8504/2 Μη διηθητικό ενδοκυστικό καρκίνωμα  
Μ8504/3 Ενδοκυστικό καρκίνωμα ΜΚΑ 
Μ8505/0 Ενδοπορική θηλωμάτωση ΜΚΑ  
Μ8506/0 Αδένωμα της θηλής του μαστού (D24)  
Μ8510/3 Μυελοειδές καρκίνωμα ΜΚΑ 
M8511/3 Μυελοειδές καρκίνωμα με αμυλοειδές στρώμα (C73)  
Μ8512/3 Μυελοειδές καρκίνωμα με λεμφοειδές στρώμα (C50.-)  
Μ8520/2 Ενδοεπιθηλιακό [in situ] λοβιακό καρκίνωμα (D05.0)  
Μ8520/3 Λοβιακό καρκίνωμα ΜΚΑ (C50.-)  
Μ8521/3 Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (C50.-)  
Μ8522/2 Ενδοπορικό καρκίνωμα και ενδοεπιθηλιακό [in situ] λοβιακό καρκίνωμα (D05.7)  
Μ8522/3 Διηθητικό πορογενές και λοβιακό καρκίνωμα (C50.-)  
Μ8530/3 Φλεγμονώδες καρκίνωμα (C50.-)  
Μ8540/3 Νόσος Paget,  μαστού (C50.-)  
Μ8541/3 Νόσος Paget και διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μαστού (C50.-)  
Μ8542/3 Νόσος Paget, εξωμαστική (εξαιρείται η νόσος  Paget των οστών)  
Μ8543/3 Νόσος Paget και ενδοπορικό καρκίνωμα του μαστού (C50.-)  
  
Μ855     Κυψελιδοκυτταρικά νεοπλάσματα  
Μ8550/0 Κυψελιδοκυτταρικό αδένωμα  
Μ8550/1 Κυψελιδοκυτταρικός όγκος  
Μ8550/3  Κυψελιδοκυτταρικό καρκίνωμα  

 
Μ856-Μ858     Σύνθετα επιθηλιακά νεοπλάσματα  
Μ8560/3 Αδενοακανθοκυτταρικό [αδενομαλπιγιακό] καρκίνωμα  
Μ8561/0 Αδενολέμφωμα (D11.-)  
Μ8562/3 Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα   
Μ8570/3 Αδενοκαρκίνωμα με ακανθοκυτταρική [πλακώδη] μετάπλαση  
Μ8571/3 Αδενοκαρκίνωμα με χόνδρινη και οστική μετάπλαση  
Μ8572/3 Αδενοκαρκίνωμα με ατρακτοκυτταρική μετάπλαση  
Μ8573/3 Αδενοκαρκίνωμα με αποκρινή μετάπλαση 
M8580/0 Θύμωμα, καλόηθες (D15.0)  
M8580/3  Θύμωμα, κακόηθες (C37.9)  

 
M859-Μ867    Ειδικά νεοπλάσματα των γονάδων  
M8590/1 Όγκος γεννητικής χορδής-στρωματικός  
M8600/0 Θήκωμα ΜΚΑ (D27)  
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Μ8600/3 Θήκωμα, κακόηθες (C56)  
Μ8601/0 Θήκωμα, ωχρινοποιημένο (D27)  
Μ8602/0 Σκληρυντικός στρωματικός όγκος (D27)  
Μ8610/0 Ωχρίνωμα  ΜΚΑ (D27)  
Μ8620/1 Κοκκιοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ (D39.1)  
Μ8620/3 Κοκκιοκυτταρικός όγκος, κακοήθης (C56)  
Μ8621/1  Όγκος από κοκκιοκύτταρα-κύτταρα θήκης (D39.1)  
Μ8622/1 Νεανικός κοκκιοκυτταρικός όγκος (D39.1)  
Μ8623/1 Όγκος γεννητικής χορδής με δακτυλιοειδείς σωλήνες (D39.1)  
Μ8630/0 Ανδροβλάστωμα, καλόηθες  
Μ8630/1 Ανδροβλάστωμα ΜΚΑ  
Μ8630/3 Ανδροβλάστωμα, κακόηθες  
Μ8631/0 Όγκος από κύτταρα Sertoli-Leydig  
Μ8632/1 Γυνανδροβλάστωμα [γοναδοβλάστωμα] (D39.1)  
Μ8640/0 Όγκος από κύτταρα Sertoli ΜΚΑ 
Μ8640/3 Καρκίνωμα από κύτταρα Sertoli (C62.-)  
Μ8641/0 Όγκος από κύτταρα Sertoli με εναπόθεση λιπιδίων (D27)  
Μ8650/0 Όγκος από κύτταρα Leydig, καλοήθης (D29.2)  
Μ8650/1 Όγκος από κύτταρα Leydig, ΜΚΑ (D40.1)  
Μ8650/3 Όγκος από κύτταρα Leydig, κακοήθης (C62.-)  
Μ8660/0 Όγκος από κύτταρα πύλης (οργάνου)(ωοθήκης) (D27)  
Μ8670/0 Λιποειδής όγκος ωοθήκης (D27)  
Μ8671/0 Όγκος από επινεφριδιακά υπολείμματα  

 
Μ868-Μ871    Παραγαγγλιώματα και όγκοι αγγειακής τολύπης 
Μ8680/1 Παραγαγγλίωμα ΜΚΑ  
Μ8680/3 Παραγαγγλίωμα, κακόηθες  
Μ8681/1 Παραγαγγλίωμα του συμπαθητικού 
Μ8682/1 Παραγαγγλίωμα του παρασυμπαθητικού  
Μ8683/0 Γαγγλιοκυτταρικό  παραγαγγλίωμα (D13.2)  
Μ8690/1 Όγκος σφαγιτιδικού σωματίου [αγγειονευρομύωμα] (D44.7)  
Μ8691/1 Όγκος αορτικού σωματίου (D44.7)  
Μ8692/1 Όγκος καρωτιδικού σωματίου (D44.6)  
Μ8693/1 Εξω-επινεφριδιακό παραγαγγλίωμα ΜΚΑ  
Μ8693/3 Εξω-επινεφριδιακό παραγαγγλίωμα, κακόηθες 
Μ8700/0 Φαιοχρωμοκύτωμα ΜΚΑ(D35.0) 
Μ8700/3 Φαιοχρωμοκύτωμα, κακόηθες (C74.1)  
Μ8710/3 Αγγειονευρομυοσάρκωμα [αγγειοσάρκωμα αγγειακής τολύπης]  
M8711/0 Όγκος (κυττάρων) αγγειακής τολύπης 
Μ8712/0  Γλομαγγείωμα [αγγειονευρομύωμα] 
Μ8713/0  Γλομαγγειομύωμα  

 
Μ872-Μ879    Σπίλοι και μελανώματα 
Μ8720/0 Μελαγχρωματικός σπίλος ΜΚΑ (D22.-) 
Μ8720/2 Μελάνωμα ενδοεπιθηλιακό [in situ] (D03.-)  
Μ8720/3 Κακόηθες μελάνωμα ΜΚΑ 
Μ8721/3 Οζώδες μελάνωμα (C43.-) 
Μ8722/0 Σπίλος με κύτταρα δίκην μπαλονιού [φυσαλλιδοκυτταρικός] (D22.-) 
Μ8722/3 Μελάνωμα με κύτταρα δίκην μπαλονιού [φυσαλλιδοκυτταρικό] (C43.-)  
Μ8723/0 Σπίλος με άλω [δακτυλιοειδής[(D22.-)  
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Μ8723/3 Κακόηθες μελάνωμα, με υποστροφή (C43.-) 
Μ8724/0 Ινώδης βλατίδα της ρινός (D22.3)  
Μ8725/0 Νευροειδής σπίλος (D22.-)  
Μ8726/0 Μεγαλοκυτταρικός σπίλος (D31.4)  
Μ8727/0 Δυσπλαστικός σπίλος (D22.-)  
Μ8730/0 Μη μελαγχρωματικός σπίλος (D22.-)  
Μ8730/3 Αμελανωτικό μελάνωμα (C43.-)  
Μ8740/0 Συναπτικός [συνδεσμικός-ενδοδερμικός] [οριακός] σπίλος ΜΚΑ (D22.-)  
Μ8740/3 Κακόηθες μελάνωμα σε συναπτικό [συνδεσμικό-ενδοδερμικό] [οριακό] σπίλο(C43.-) 
Μ8741/2 Προκαρκινική μελάνωση ΜΚΑ (D03.-)  
Μ8741/3 Κακόηθες μελάνωμα σε προκαρκινική μελάνωση (C43.-) 
Μ8742/2 Μελανωτική φακή  του Hutchinson (D03.-)  
Μ8742/3 Κακόηθες μελάνωμα σε μελανωτική φακή του Hutchinson (C43.-) 
Μ8743/3 Επιφανειακά επεκτεινόμενο μελάνωμα (C43.-)  
Μ8744/3 Κακόηθες μελάνωμα των άκρων (C43.-)  
Μ8745/3 Δεσμοπλαστικό μελάνωμα, κακόηθες (C43.-)  
Μ8750/0 Ενδοεπιδερμιδικός σπίλος (D22.-)  
Μ8760/0 Μικτός σπίλος (D22.-)  
Μ8761/1 Γιγάντιος μελαγχρωματικός σπίλος ΜΚΑ (D48.5)  
Μ8761/3 Κακόηθες μελάνωμα σε γιγάντιο μελαγχρωματικό σπίλο (C43.-) 
Μ8770/0 Επιθηλιοειδής  και ατρακτοκυτταρικός σπίλος (D22.-)  
Μ8770/3 Μικτό επιθηλιοειδές και ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα  
Μ8771/0 Επιθηλιοειδής σπίλος (D22.-)  
Μ8771/3 Επιθηλιοειδές μελάνωμα  
Μ8772/0 Ατρακτοκυτταρικός σπίλος (D22.-)  
Μ8772/3 Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα ΜΚΑ  
Μ8773/3 Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα, τύπου Α (C69.4) 
Μ8774/3 Ατρακτοκυτταρικό μελάνωμα, τύπου Β (C69.4) 
Μ8780/0 Κυανούς σπίλος ΜΚΑ (D22.-)  
Μ8780/3 Κυανούς σπίλος, κακοήθης (C43.-)  
Μ8790/0 Κυτταρικός κυανούς σπίλος (D22.-)  

 
Μ880     Όγκοι μαλακών μορίων και σαρκώματα ΜΚΑ  
Μ8800/0  Όγκος μαλακών μορίων, καλοήθης  
Μ8800/3  Σάρκωμα ΜΚΑ  
Μ8800/6  Σαρκωμάτωση ΜΚΑ  
Μ8801/3  Ατρακτοκυτταρικό σάρκωμα  
Μ8802/3 Γιγαντοκυτταρικό σάρκωμα (εκτός των οστών Μ9250/3)  
Μ8803/3  Μικροκυτταρικό σάρκωμα   
Μ8804/3  Επιθηλιοειδές σάρκωμα 

 
Μ881-Μ883      Ινωματώδη νεοπλάσματα 
Μ8810/0 Ίνωμα ΜΚΑ  
Μ8810/3 Ινοσάρκωμα ΜΚΑ  
Μ8811/0 Ινομύξωμα  
Μ8811/3 Ινομυξωσάρκωμα 
Μ8812/0 Περιοστικό ίνωμα (D16.-)  
Μ8812/3 Περιοστικό ινοσάρκωμα (C40.-, C41.-) 
M8813/0 Ίνωμα περιτονίας  
Μ8813/3 Ινωσάρκωμα περιτονίας  
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Μ8814/3 Ινοσάρκωμα παιδικής ηλικίας 
Μ8820/0 Ελαστοΐνωμα  
Μ8821/1 Επιθετική ινωμάτωση 
M8822/l Κοιλιακή ινωμάτωση 
Μ8823/1 Δεσμοπλαστικό ίνωμα  
Μ8824/1 Μυοΐνωμάτωση  
Μ8830/0 Ινώδες ιστιοκύτωμα ΜΚΑ  
Μ8830/1 Άτυπο ινώδες ιστιοκύτωμα  
Μ8830/3 Ινώδες ιστιοκύτωμα, κακόηθες  
Μ8832/0 Δερματοΐνωμα ΜΚΑ (D23.-)  
Μ8832/3 Δερματοϊνοσάρκωμα ΜΚΑ (C44.-)  
Μ8833/3 Χρωστικό προβάλλον δερματοϊνοσάρκωμα  

 
Μ884    Μυξωματώδη νεοπλάσματα  
Μ8840/0  Μύξωμα ΜΚΑ 
Μ8840/3   Μυξοσάρκωμα 
Μ8841/1   Αγγειομύξωμα  

 
Μ885-Μ888     Λιποματώδη νεοπλάσματα  
Μ8850/0  Λίπωμα ΜΚΑ (D17.-)  
Μ8850/3  Λιποσάρκωμα ΜΚΑ   
Μ8851/0  Ινολίπωμα (D17.-)  
Μ8851/3  Λιποσάρκωμα, καλά διαφοροποιημένο  
Μ8852/0  Ινομυξολίπωμα (D17.-)  
Μ8852/3  Μυξοειδές λιποσάρκωμα  
Μ8853/3  Στρογγυλοκυτταρικό λιποσάρκωμα 
Μ8854/0  Πολύμορφο [πλειόμορφο] λίπωμα (D17. - )  
Μ8854/3  Πολύμορφο [πλειόμορφο] λιποσάρκωμα 
Μ8855/3  Μικτό λιποσάρκωμα 
Μ8856/0  Ενδομυϊκό λίπωμα (D17.-)  
Μ8857/0  Ατρακτοκυτταρικό λίπωμα (D17.-)  
Μ8858/3  Αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα  
Μ8860/0  Αγγειομυολίπωμα (D17.-)  
Μ8861/0  Αγγειολίπωμα ΜΚΑ (D17.-)  
Μ8870/0  Μυελολίπωμα (D17.-)  
Μ8880/0  Όγκος από φαιό λίπος (D17.-)  
Μ8881/0  Λιποβλαστωμάτωση (D17.-)  

 
Μ889-Μ892     Μυωματώδη νεοπλάσματα  
Μ8890/0 Λειομύωμα ΜΚΑ   
Μ8890/1 Λειομυωμάτωση ΜΚΑ 
Μ8890/3 Λειομυοσάρκωμα ΜΚΑ  
Μ8891/0 Επιθηλιοειδές λειομύωμα 
Μ8891/3 Επιθηλιοειδές λειομυοσάρκωμα 
Μ8892/0 Κυτταρικό λειομύωμα  
Μ8893/0 Παράξενο [αλλόκοτο] λειομύωμα  
Μ8894/0  Αγγειομύωμα 
Μ8894/3 Αγγειομυοσάρκωμα  
Μ8895/0  Μύωμα  
Μ8895/3 Μυοσάρκωμα  
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Μ8896/3 Μυξοειδές λειομυοσάρκωμα 
Μ8897/1 Όγκος λείου μυϊκού ιστού ΜΚΑ  
Μ8900/0 Ραβδομύωμα ΜΚΑ 
Μ8900/3 Ραβδομυοσάρκωμα ΜΚΑ 
Μ8901/3 Πολύμορφο [πλειόμορφο] ραβδομυοσάρκωμα  
Μ8902/3 Ραβδομυοσάρκωμα μικτού τύπου 
Μ8903/0 Εμβρυϊκό ραβδομύωμα 
Μ8904/0 Ραβδομύωμα του ενήλικα 
Μ8910/3 Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα  
Μ8920/3 Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα  

 
Μ893-Μ899     Σύνθετα μικτά και στρωματικά νεοπλάσματα  
Μ8930/0 Ενδομητρικός στρωματικός όζος (D26.1) 
Μ8930/3 Ενδομητρικό στρωματικό σάρκωμα (C54.-)  
Μ8931/1 Ενδολεμφική στρωματική μύωση (D39.0)  
Μ8932/0 Αδενομύωμα   
Μ8933/3 Αδενοσάρκωμα  
Μ8940/0 Πολύμορφο [πλειόμορφο] αδένωμα 
Μ8940/3 Μικτός όγκος, κακοήθης ΜΚΑ  
Μ8941/3 Καρκίνωμα σε πολύμορφο [πλειόμορφο] αδένωμα (C07, C08.-)  
Μ8950/3 Μικτός Μυλλεριανός όγκος (C54.-)  
Μ8951/3 Μεσοδερμικός μικτός όγκος  
Μ8960/1 Μεσοβλαστικό νέφρωμα  
Μ8960/3 Νεφροβλάστωμα ΜΚΑ (C64) 
Μ8963/3 Ραβδοειδές σάρκωμα  
Μ8964/3 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα νεφρού (C64) 
Μ8970/3 Ηπατοβλάστωμα (C22.0)  
Μ8971/3 Παγκρεατοβλάστωμα (C25.-) 
Μ8972/3 Πνευμονικό βλάστωμα (C34.-) 
Μ8980/3 Καρκινοσάρκωμα ΜΚΑ 
Μ8981/3 Καρκινοσάρκωμα, εμβρυϊκό 
Μ8982/0 Μυοεπιθηλίωμα  
Μ8990/0 Μεσεγχύμωμα, καλόηθες  
Μ8990/1 Μεσεγχύμωμα, ΜΚΑ  
Μ8990/3  Μεσεγχύμωμα, κακόηθες  
Μ8991/3  Εμβρυϊκό σάρκωμα  

 
Μ900-Μ903    Ινοεπιθηλιακά νεοπλάσματα  
Μ9000/0 Όγκος Brenner  ΜΚΑ (D27)  
Μ9000/1 Όγκος Brenner, οριακής κακοήθειας (D39.1)  
Μ9000/3 Όγκος Brenner, κακοήθης  (C56)  
Μ9010/0 Ινοαδένωμα ΜΚΑ (D24)  
Μ9011/0 Ενδοσωληνώδες ινοαδένωμα (D24)  
Μ9012/0 Περισωληνώδες ινοαδένωμα (D24)  
Μ9013/0 Αδενοΐνωμα ΜΚΑ (D27)  
Μ9014/0 Ορώδες αδενοΐνωμα (D27)  
Μ9015/0 Βλεννώδες αδενοΐνωμα (D27)  
Μ9016/0 Γιγάντιο ινοαδένωμα (D24)  
Μ9020/0 Φυλλοειδής όγκος, καλοήθης (D24)  
Μ9020/1 Φυλλοειδής όγκος ΜΚΑ (D48.6)  
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Μ9020/3 Φυλλοειδής όγκος, κακοήθης (C50.-)  
Μ9030/0 Νεανικό ινοαδένωμα (D24)  
  
Μ904     Νεοπλάσματα αρθρικού υμένα (ορογόνου) 
Μ9040/0  Ορογονίωμα [συνοβίωμα], καλόηθες  
Μ9040/3  Ορογονιοσάρκωμα [συνοβιοσάρκωμα] ΜΚΑ  
Μ9041/3  Ατρακτοκυτταρικό ορογονιοσάρκωμα [συνοβιοσάρκωμα] 
Μ9042/3  Επιθηλιοειδές ορογονιοσάρκωμα [συνοβιοσάρκωμα] 
Μ9043/3  Ορογονιοσάρκωμα [συνοβιοσάρκωμα], διφασικό  
Μ9044/3 Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα (εκτός του νεφρού Μ8964/3)  

 
Μ905     Μεσοθηλιακά νεοπλάσματα  
Μ9050/0  Μεσοθηλίωμα, καλόηθες (D19.-)  
Μ9050/3  Μεσοθηλίωμα, κακόηθες (C45.-)  
Μ9051/0  Ινώδες μεσοθηλίωμα, καλόηθες (D19.-)  
Μ9051/3  Ινώδες μεσοθηλίωμα, κακόηθες (C45.-)  
Μ9052/0  Επιθηλιοειδές μεσοθηλίωμα, καλόηθες (D19.-)  
Μ9052/3  Επιθηλιοειδές μεσοθηλίωμα, κακόηθες (C45.-)  
Μ9053/0  Μεσοθηλίωμα, διφασικό, καλόηθες (D19.-)  
Μ9053/3  Μεσοθηλίωμα, διφασικό, κακόηθες (C45.-)  
Μ9054/0 Αδενωματοειδής όγκος ΜΚΑ (D19.-)  
Μ9055/1  Κυστικό μεσοθηλίωμα  

 
Μ906-Μ909      Νεοπλάσματα από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα  
Μ9060/3 Δυσγερμίνωμα [δυσγονίωμα]  
Μ9061/3 Σεμίνωμα [σπερμογονίωμα] ΜΚΑ (C62.-)  
Μ9062/3 Σεμίνωμα [σπερμογονίωμα], αναπλαστικό (C62.-)  
Μ9063/3 Σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα (C62.-)  
Μ9064/3 Γερμίνωμα  
Μ9070/3 Εμβρυϊκό καρκίνωμα ΜΚΑ  
Μ9071/3 Όγκος ενδοδερμικού κόλπου  
Μ9072/3 Πολυεμβρύωμα  
Μ9073/1  Γοναδοβλάστωμα  
Μ9080/0  Τεράτωμα, καλόηθες 
Μ9080/1  Τεράτωμα ΜΚΑ  
Μ9080/3  Τεράτωμα, κακόηθες ΜΚΑ 
Μ9081/3  Τερατοκαρκίνωμα 
Μ9082/3  Κακόηθες τεράτωμα, αδιαφοροποίητο [άωρο] 
Μ9083/3  Κακόηθες τεράτωμα, διάμεσου βαθμού ωρίμανσης 
Μ9084/0  Δερμοειδής κύστη ΜΚΑ  
Μ9084/3  Τεράτωμα με κακοήθη εξαλλαγή 
Μ9085/3  Μικτός όγκος από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα 
Μ9090/0  Ωοθηκική βρογχοκήλη (D27)  
Μ9090/3  Ωοθηκική βρογχοκήλη, κακοήθης (C56)  
Μ9091/1  Καρκινοειδές σε ωοθηκική βρογχοκήλη (D39.1)  

 
Μ910     Τροφοβλαστικά νεοπλάσματα  
Μ9100/0  Υδατιδώδης μύλη ΜΚΑ (O01.9)  
Μ9100/1  Διηθητική υδατιδώδης μύλη  (D39.2)  
Μ9100/3  Χοριοκαρκίνωμα ΜΚΑ  
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Μ9101/3 Χοριοκαρκίνωμα συνδυασμένο με άλλα στοιχεία αρχέγονων γεννητικών κυττάρων 
 Μ9102/3  Κακόηθες τεράτωμα, τροφοβλαστικό  (C62.-)  
Μ9103/0  Μερική υδατιδώδης μύλη (O01.1)  
Μ9104/1 Τροφοβλαστικός όγκος πλακούντα (D39.2)  

 
Μ911     Μεσονεφρώματα  
Μ9110/0  Μεσονέφρωμα, καλόηθες 
Μ9110/1 Μεσονεφρικός όγκος  
Μ9110/3  Μεσονέφρωμα, κακόηθες  

 
M912-M916      Όγκοι αιμοφόρων αγγείων  
Μ9120/0 Αιμαγγείωμα ΜΚΑ (D18.0)  
Μ9120/3 Αιμαγγειοσάρκωμα  
Μ9121/0 Σηραγγώδες αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9122/0 Φλεβικό αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9123/0 Βοτρυοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9124/3 Σάρκωμα κυττάρων Kupffer  (C22.3)  
Μ9125/0 Επιθηλιοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9126/0 Ιστιοκυτταροειδές αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9130/0 Αιμαγγειοενδοθηλίωμα, καλόηθες (D 18.0)  
Μ9130/1 Αιμαγγειοενδοθηλίωμα ΜΚΑ  
Μ9130/3 Αιμαγγειοενδοθηλίωμα, κακόηθες  
Μ9131/0 Τριχοειδές αιμαγγείωμα (D18.0)  
Μ9132/0 Ενδομυικό αιμαγγείωμα (D 18.0)  
Μ9133/1 Επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα ΜΚΑ  
Μ9133/3 Επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα, κακόηθες  
Μ9134/1 Ενδοαγγειακός βρογχοκυψελιδικός όγκος (D38.1)  
Μ9140/3 Σάρκωμα Kaposi (C46.-)  
Μ9141/0 Αγγειοκεράτωμα  
Μ9142/0 Ακροχορδονώδες [μυρμηκιώδες] κερατωτικό αιμαγγείωμα  (D18.0)  
Μ9150/0 Αιμαγγειοπερικύτωμα, καλόηθες  
Μ9150/1  Αιμαγγειοπερικύτωμα ΜΚΑ  
Μ9150/3  Αιμαγγειοπερικύτωμα, κακόηθες 
Μ9160/0  Αγγειοΐνωμα ΜΚΑ 
Μ9161/1  Αιμαγγειοβλάστωμα 

 
Μ917    Όγκοι λεμφικών αγγείων 
Μ9170/0  Λεμφαγγείωμα ΜΚΑ (D18.1)  
Μ9170/3  Λεμφαγγειοσάρκωμα  
Μ9171/0  Τριχοειδές λεμφαγγείωμα (D18.1)  
Μ9172/0  Σηραγγώδες λεμφαγγείωμα (D18.1)  
Μ9173/0  Κυστικό λεμφαγγείωμα (D18.1)  
Μ9174/0  Λεμφαγγειομύωμα (D18.1)  
Μ9174/1  Λεμφαγγειομυωμάτωση 
Μ9175/0 Αιμολεμφαγγείωμα (D18.1)  

 
Μ918-Μ924    Νεοπλάσματα οστών και χόνδρων 
Μ9180/0 Οστέωμα ΜΚΑ (D16.-)  
Μ9180/3 Οστεοσάρκωμα ΜΚΑ (C40.-, C41.-)  
Μ9181/3 Χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
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Μ9182/3 Ινοβλαστικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
Μ9183/3 Τηλαγγειεκτασικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
Μ9184/3 Οστεοσάρκωμα σε νόσο Paget των οστών (C40.-, C41.-)  
Μ9185/3 Μικροκυτταρικό οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
Μ9190/3 Παραφλοιώδες οστεοσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
Μ9191/0 Οστεοειδές οστέωμα ΜΚΑ (D16.-)  
Μ9200/0 Οστεοβλάστωμα ΜΚΑ (D16.-)  
Μ9200/1 Επιθετικό οστεοβλάστωμα (D48.0)  
Μ9210/0 Οστεοχόνδρωμα (D16.-)  
Μ9210/1 Οστεοχονδρωμάτωση ΜΚΑ (D48.0)  
Μ9220/0 Χόνδρωμα ΜΚΑ (D16.-)  
Μ9220/1 Χονδρομάτωση ΜΚΑ  
Μ9220/3 Χονδροσάρκωμα ΜΚΑ (C40.-, C41.-)  
Μ9221/0 Παραφλοιώδες χόνδρωμα (D16.-)  
Μ9221/3 Παραφλοιώδες χονδροσάρκωμα (C40.-, C41.-)  
Μ9230/0 Χονδροβλάστωμα ΜΚΑ (D16.-)  
Μ9230/3 Χονδροβλάστωμα, κακόηθες (C40.-, C41.-)  
Μ9231/3 Μυξοειδές χονδροσάρκωμα  
Μ9240/3 Μεσεγχυματικό [μεσεγχυματογενές] χονδροσάρκωμα 
Μ9241/0 Χονδρομυξοειδές ίνωμα (D16.-)  

 
Μ925      Γιγαντοκυτταρικοί όγκοι  
Μ9250/1  Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών ΜΚΑ (D48.0)  
Μ9250/3  Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών, κακοήθης  (C40.-, C41.-)  
Μ9251/1  Γιγαντοκυτταρικός όγκος μαλακών μορίων ΜΚΑ  
Μ9251/3 Κακοήθης γιγαντοκυτταρικός όγκος μαλακών μορίων  

 
Μ926      Διάφοροι όγκοι των οστών 
Μ9260/3  Σάρκωμα Ewing (C40.-, C41.-)  
Μ9261/3  Αδαμαντίνωμα μακρών οστών (C40.-)  
Μ9262/0  Οστεοποιούμενο ίνωμα (D16.-)  

 
Μ927-Μ934      Οδοντογενείς όγκοι 
Μ9270/0 Οδοντογενής όγκος, καλοήθης  (D16.4, D16.5)  
Μ9270/1 Οδοντογενής όγκος ΜΚΑ (D48.0)  
Μ9270/3 Οδοντογενής όγκος, κακοήθης (C41.0, C41.1)  
Μ9271/0 Οδοντίνωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9272/0 Οστεΐνωμα ΜΚΑ (D16.4, D16.5)  
Μ9273/0 Οστεϊνοβλάστωμα, καλόηθες (D16.4, D16.5)  
Μ9274/0 Οστεϊνοποιούμενο ίνωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9275/0 Γιγάντιο οστεΐνωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9280/0 Οδόντωμα ΜΚΑ (D16.4, D 16.5)  
Μ9281/0 Μικτό οδόντωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9282/0 Σύμπλεκτο οδόντωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9290/0 Αδαμαντινοβλαστικό ινοδόντωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9290/3 Αδαμαντινοβλαστικό οδοντοσάρκωμα (C41.0, C41.1)  
Μ9300/0 Αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5) 
M9301/0 Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (D16.4, D16.5)  
Μ9302/0 Οδοντογενής όγκος από κύτταρα σκιές (D16.4, D16.5)  
Μ9310/0 Αδαμαντινοβλάστωμα ΜΚΑ (D16.4, D16.5)  
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Μ9310/3 Αδαμαντινοβλάστωμα,,κακόηθες (C41.0, C41.1)  
Μ9311/0 Οδοντοαδαμαντινοβλάστωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9312/0 Ακανθοκυτταρικός οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5)  
Μ9320/0 Οδοντογενές μύξωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9321/0 Κεντρικό οδοντογενές ίνωμα, (D16.4, D16.5)  
M9322/0 Περιφερικό οδοντογενές ίνωμα, (D16.4, D16.5)  
Μ9330/0 Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα (D16.4, D16.5)  
Μ9330/3 Αδαμαντινοβλαστικό ινοσάρκωμα (C41.0, C41.1)  
Μ9340/0 Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (D16.4, D16.5)  

 
Μ935-Μ937    Διάφοροι όγκοι  
Μ9350/1 Κρανιοφαρυγγίωμα  (D44.3, D44.4)  
Μ9360/1 Επιφυσίωμα (D44.5)  
Μ9361/1 Επιφυσιοκύτωμα (D44.5)  
Μ9362/3 Επιφυσιοβλάστωμα (C75.3)  
Μ9363/0 Μελανωτικός νευροεξωδερμικός όγκος 
Μ9364/3 Περιφερικός νευροεξωδερμικός όγκος 
Μ9370/3 Χόρδωμα 

 
Μ938-Μ948     Γλοιώματα  
Μ9380/3 Γλοίωμα, κακόηθες (C71.-)  
Μ9381/3 Γλοιωμάτωση εγκεφαλική (C71.-)  
Μ9382/3 Μικτό γλοίωμα (C71. -)  
Μ9383/1 Υποεπενδυματικό γλοίωμα (D43.-)  
Μ9384/1 Υποεπενδυματικό γιγαντοκυτταρικό αστροκύτωμα (D43.-)  
Μ9390/0 Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος ΜΚΑ (D33.0)  
Μ9390/3 Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος, κακοήθες (C71.5)  
Μ9391/3 Επενδύμωμα ΜΚΑ (C71.-)  
Μ9392/3  Επενδύμωμα, αναπλαστικό (C71.-)  
Μ9393/1  Θηλώδες επενδύμωμα (D43.-)  
Μ9394/1  Μυξοθηλώδες επενδύμωμα (D43.-)  
Μ9400/3  Αστροκύτωμα ΜΚΑ(C71.-)  
Μ9401/3  Αστροκύτωμα, αναπλαστικό (C71.-)  
Μ9410/3  Πρωτοπλασματικό αστροκύτωμα (C71.-)  
Μ9411/3  Γεμιστοκυτταρικό αστροκύτωμα (C71.-)  
Μ9420/3  Ινιδώδες αστροκύτωμα (C71.-)  
Μ9421/3  Τριχοκυτταρικό [πιλοκυτταρικό] αστροκύτωμα (C71.-)  
Μ9422/3  Σπογγιοβλάστωμα ΜΚΑ (C71.-)  
Μ9423/3  Σπογγιοβλάστωμα πολικό (C71.-)  
Μ9424/3  Πολύμορφο [πλειόμορφο] ξανθοαστροκύτωμα (C71.-)  
Μ9430/3  Αστροβλάστωμα (C71.-)  
Μ9440/3  Γλοιοβλάστωμα ΜΚΑ(C71.-)  
Μ9441/3  Γιγαντοκυτταρικό γλοιοβλάστωμα (C71.-)  
Μ9442/3  Γλοιοσάρκωμα (C71.-)  
Μ9443/3  Αρχέγονο πολικό σπογγιοβλάστωμα (C71.-)  
Μ9450/3  Ολιγοδενδρογλοίωμα ΜΚΑ (C71.-)  
Μ9451/3  Ολιγοδενδρογλοίωμα, αναπλαστικό (C71.-)  
Μ9460/3  Ολιγοδενδροβλάστωμα (C71.-)  
Μ9470/3  Μυελοβλάστωμα ΜΚΑ (C71.6)  
Μ9471/3  Δεσμοπλαστικό μυελοβλάστωμα (C71.6)  
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Μ9472/3  Μυελομυοβλάστωμα (C71.6)  
Μ9473/3  Αρχέγονος νευροεξωδερμικός όγκος (C71.-)  
Μ9480/3  Παρεγκεφαλιδικό σάρκωμα ΜΚΑ (C71.6)  
Μ9481/3  Τερατοκυτταρικό σάρκωμα (C71.-)  

 
Μ949-Μ952     Νευροεπιθηλιωματώδη νεοπλάσματα  
Μ9490/0 Γαγγλιονεύρωμα  
Μ9490/3 Γαγγλιονευροβλάστωμα  
Μ9491/0 Γαγγλιονευρωμάτωση  
Μ9500/3 Νευροβλάστωμα ΜΚΑ  
Μ9501/3 Μυελοεπιθηλίωμα ΜΚΑ  
Μ9502/3 Τερατοειδές μυελοεπιθηλίωμα 
Μ9503/3 Νευροεπιθηλίωμα  ΜΚΑ 
Μ9504/3 Σπογγιονευροβλάστωμα  
Μ9505/1 Γαγγλιογλοίωμα 
Μ9506/0 Νευροκύτωμα  
Μ9507/0 Όγκος Pacini  
Μ9510/3 Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα] ΜΚΑ (C69.2)  
Μ9511/3 Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα], διαφοροποιημένο (C69.2)  
Μ9512/3 Ρετινοβλάστωμα [αμφιβληστροειδοβλάστωμα], αδιαφοροποίητο (C69.2)  
Μ9520/3 Οσφρητικός νευρογενής όγκος  
Μ9521/3 Αισθησιονευροκύτωμα (C30.0)  
Μ9522/3 Αισθησιονευροβλάστωμα (C30.0)  
Μ9523/3 Αισθησιονευροεπιθηλίωμα (C30.0)  

 
Μ953     Μηνιγγιώματα  
Μ9530/0 Μηνιγγίωμα ΜΚΑ (D32.-)  
Μ9530/1  Μηνιγγιωμάτωση ΜΚΑ (D42.-)  
Μ9530/3  Μηνιγγίωμα, κακόηθες (C70.-)  
Μ9531/0  Μηνιγγοενδοθηλιωματώδες μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9532/0  Ινώδες μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9533/0  Ψαμμώδες μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9534/0  Αγγειωματώδες μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9535/0  Αιμαγγειοβλαστικό μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9536/0  Αιμαγγειοπερικυτταρικό μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9537/0  Μεταβατικό μηνιγγίωμα (D32.-)  
Μ9538/1  Θηλώδες μηνιγγίωμα (D42.-)  
Μ9539/3  Μηνιγγική σαρκωμάτωση (C70.-)  

 
Μ954-Μ957      Όγκοι νευρικών ελύτρων  
Μ9540/0 Νευρίνωμα ΜΚΑ  
Μ9540/1 Νευροϊνωμάτωση ΜΚΑ (Q85.0)  
Μ9540/3 Νευροϊνωσάρκωμα  
Μ9541/0 Μελανωτικό νευρίνωμα 
Μ9550/0 Πλεξοειδές νευρίνωμα  
Μ9560/0 Νευρειλήμμωμα ΜΚΑ  
Μ9560/1 Νευρινωμάτωση  
Μ9560/3 Νευρειλήμμωμα, κακόηθες 
Μ9561/3 Όγκος Triton, κακοήθης   
Μ9562/0 Νευροθήκωμα  
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Μ9570/0 Νεύρωμα ΜΚΑ  
 

Μ958     Κοκκιοκυτταρικοί όγκοι και κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων  
Μ9580/0 Κοκκιοκυτταρικός όγκος ΜΚΑ  
Μ9580/3 Κοκκιοκυτταρικός όγκος, κακοήθης  
Μ9581/3  Κυψελιδικό σάρκωμα μαλακών μορίων 

 
Μ959-Μ971      Λέμφωμα Hodgkin και μη Hodgkin 
Μ959  Κακοήθη λεμφώματα ΜΚΑ ή διάχυτα 
Μ9590/3 Κακόηθες λέμφωμα ΜΚΑ (C84.5, C85.9)  
Μ9591/3  Κακόηθες λέμφωμα, μη Hodgkin ΜΚΑ (C84.5, C85.9)  
Μ9592/3  Λεμφοσάρκωμα ΜΚΑ (C85.0)  
Μ9593/3  Δικτυοσάρκωμα ΜΚΑ (C83.3, C83.9)  
Μ9594/3  Μικρογλοίωμα (C85.7)  
Μ9595/3  Κακόηθες λέμφωμα, διάχυτο ΜΚΑ (C83.9)  

 
Μ965-Μ966     Νόσος του Hodgkin 
Μ9650/3 Νόσος Hodgkin ΜΚΑ(C81.9)  
Μ9652/3 Νόσος Hodgkin, μικτού κυτταρικού τύπου ΜΚΑ (C81.2)  
Μ9653/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοπενικός τύπος ΜΚΑ (C81.3)  
Μ9654/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοπενικός τύπος, διάχυτης ίνωσης (C81.3)  
Μ9655/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοπενικός, δικτυωτού τύπου (C81.3)  
Μ9657/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοκυτταρικής υπεροχής ΜΚΑ (C81.0)  
Μ9658/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοκυτταρικής υπεροχής, διάχυτου τύπου (C81.0)  
Μ9659/3 Νόσος Hodgkin, λεμφοκυτταρικής υπεροχής, οζώδους τύπου  
Μ9660/3 Παρακοκκίωμα Hodgkin ΜΚΑ (C81.7)  
Μ9661/3  Κοκκίωμα Hodgkin (C81.7)  
Μ9662/3  Σάρκωμα Hodgkin (C81.7)  
Μ9663/3  Νόσος Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση ΜΚΑ (C81.1)  
Μ9664/3  Νόσος Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση, κυτταρική φάση  (C81.1)  
Μ9665/3  Νόσος Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση, λεμφοκυτταρικής υπεροχής (C81.1)  
Μ9666/3  Νόσος Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση, μικτού κυτταρικού τύπου (C81.1)  
Μ9667/3  Νόσος Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση, λεμφοπενικός τύπος (C81.1)  

 
Μ967-Μ968    Κακόηθες λέμφωμα, διάχυτο ή ΜΚΑ καθορισμένου τύπου 
Μ9670/3 Κακόηθες λέμφωμα, από μικρά λεμφοκύτταρα ΜΚΑ (C83.0)  
Μ9671/3 Κακόηθες λέμφωμα, λεμφοπλασματοκυτταρικό (C83.8)  
Μ9672/3 Κακόηθες λέμφωμα, από μικρά κύτταρα με εντομή [κεντροκυτταρικό], διάχυτο (C83.1)  
Μ9673/3 Κακόηθες λέμφωμα, λεμφοκυτταρικό, ενδιάμεσης διαφοροποίησης, διάχυτο (C83.8)  
Μ9674/3  Κακόηθες λέμφωμα, κεντροκυτταρικό (C83.8)  
Μ9675/3  Κακόηθες λέμφωμα, μικτό από μικρά και μεγάλα κύτταρα, διάχυτο (C83.2)  
Μ9676/3  Κακόηθες λέμφωμα, κεντροβλαστικό-κεντροκυτταρικό, διάχυτο (C83.8)  
Μ9677/3  Κακοήθης λεμφωματώδης πολυποδίαση (C83.8)  
Μ9680/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μεγάλα κύτταρα, διάχυτο ΜΚΑ (C83.3)  
Μ9681/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μεγάλα κύτταρα, με εντομή, διάχυτο (C83.3)  
Μ9682/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μεγάλα κύτταρα, χωρίς εντομή, διάχυτο (C83.3)  
Μ9683/3  Κακόηθες λέμφωμα, κεντροβλαστικό, διάχυτο (C83.8)  
Μ9684/3  Κακόηθες λέμφωμα, ανοσοβλαστικό, διάχυτο (C83.4)  
Μ9685/3  Κακόηθες λέμφωμα, λεμφοβλαστικό (C83.5)  
Μ9686/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μικρά κύτταρα, χωρίς εντομή, διάχυτο (C83.0, C83.6)  
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Μ9687/3  Λέμφωμα Burkitt ΜΚΑ (C83.7)  
 

Μ969      Κακόηθες λέμφωμα , οζώδες , με ή χωρίς διάχυτες περιοχές 
Μ9690/3 Κακόηθες λέμφωμα, οζώδες ΜΚΑ (C82.9)  
Μ9691/3  Κακόηθες λέμφωμα, μικτό από μικρά κύτταρα με εντομή και μεγάλα κύτταρα, οζώδες 

(C82.1)  
Μ9692/3  Κακόηθες λέμφωμα, κεντροβλαστικό-κεντροκυτταρικό, οζώδες (C82.8)  
Μ9693/3  Κακόηθες λέμφωμα, λεμφοκυτταρικό, καλά διαφοροποιημένο, οζώδες (C82.8)  
Μ9694/3  Κακόηθες λέμφωμα, λεμφοκυτταρικό, ενδιάμεσης διαφοροποίησης, οζώδες (C82.8)  
Μ9695/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μικρά κύτταρα με εντομή, οζώδες (C82.0)  
Μ9696/3  Κακόηθες λέμφωμα,  λεμφοκυτταρικό, χαμηλής διαφοροποίησης, οζώδες (C82.8)  
Μ9697/3  Κακόηθες λέμφωμα, κεντροβλαστικό, οζώδες (C82.8)  
Μ9698/3  Κακόηθες λέμφωμα, από μεγάλα κύτταρα, οζώδες (C82.2)  

 
Μ970     Καθορισμένα δερματικά και Τ-περιφερικά λεμφώματα 
Μ9700/3  Σπογγοειδής μυκητίαση (C84.0)  
Μ9701/3  Νόσος του Sézary (C84.1)  
Μ9702/3  Τ-περιφερικό λέμφωμα ΜΚΑ (C84.4)  
Μ9703/3  Λέμφωμα της Τ-ζώνης (C84.2)  
Μ9704/3  Λεμφοεπιθηλιοειδές λέμφωμα (C84.3)  
Μ9705/3  Τ-περιφερικό λέμφωμα, AILD (αγγειανοσοβλαστική λεμφαδενοπάθεια με 

δυσπρωτεϊναιμία) (C84.4)  
Μ9706/3  Τ-περιφερικό λέμφωμα, πολύμορφο [πλειόμορφο], από μικρά κύτταρα (C84.4)  
Μ9707/3  Τ-περιφερικό λέμφωμα, πολύμορφο [πλειόμορφο, από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 

κύτταρα (C84.4)  
Μ9709/3  Δερματικό λέμφωμα (C84.5)  

 
Μ971     Άλλα καθορισμένα μη-Hodgkin λεμφώματα  
Μ9711/3  Β-μονοκυτταροειδές λέμφωμα (C85.7)  
Μ9712/3  Αγγειοενδοθηλιωμάτωση (C85.7)  
M9713/3  Αγγειοκεντρικό Τ-λέμφωμα (C84.7)  
Μ9714/3  Λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, (Ki-1+)[αναπλαστικό λέμφωμα Ki-1+] (C85.7)  

 
Μ972       Άλλα νεοπλάσματα του δικτυολεμφικού ιστού 
Μ9720/3  Κακοήθης ιστιοκυττάρωση (C96.1)  
Μ9722/3  Νόσος του Letterer-Siwe  (C96.0)  
Μ9723/3  Γνήσιο (αληθές) ιστιοκυτταρικό λέμφωμα (C96.3)  

 
Μ973      Πλασματοκυτταρικοί όγκοι  
Μ9731/3 Πλασματοκύτωμα ΜΚΑ (C90.2)  
Μ9732/3  Πολλαπλούν μυέλωμα (C90.0)  

 
Μ974       Όγκοι από μαστοκύτταρα [σιτευτικά κύτταρα]  
Μ9740/1 Μαστοκύτωμα ΜΚΑ (D47.0)  
Μ9740/3  Μαστοσάρκωμα (C96.2)  
Μ9741/3  Κακοήθης μαστοκυττάρωση (C96.2)  

 
Μ976      Ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα 
Μ9760/3  Ανοσοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ (C88.9)  
Μ9761/3  Μακροσφαιριναιμία Waldenström (C88.0)  
Μ9762/3  Νόσος άλφα βαρείας αλύσου (C88.1)  
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Μ9763/3  Νόσος γάμμα βαρείας αλύσου (C88.2)  
Μ9764/3  Ανοσοϋπερπλαστική νόσος του λεπτού εντέρου (C88.3)  
M9765/1 Μονοκλωνική γάμμα σφαιρινοπάθεια (D47.2)  
Μ9766/1  Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική βλάβη (D47.7)  
Μ9767/1  Αγγειοανοσοβλαστική λεμφαδενοπάθεια (D47.7)  
Μ9768/1 Τ-γάμμα λεμφοϋπερπλαστική νόσος (D47.7)  

 
Μ980-Μ994      Λευχαιμίες  
Μ980  Λευχαιμίες ΜΚΑ 
Μ9800/3 Λευχαιμία ΜΚΑ (C95.9)  
Μ9801/3  Οξεία λευχαιμία ΜΚΑ(C95.0)  
Μ9802/3  Υποξεία λευχαιμία ΜΚΑ(C95.2)  
Μ9803/3  Χρόνια λευχαιμία ΜΚΑ (C95.1)  
Μ9804/3  Αλευχαιμική λευχαιμία ΜΚΑ (C95.7)  

 
Μ982  Λεμφογενείς λευχαιμίες  
Μ9820/3  Λεμφογενής λευχαιμία ΜΚΑ (C91.9)  
Μ9821/3  Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία ΜΚΑ (C91.0)  
Μ9822/3  Υποξεία λεμφογενής λευχαιμία (C91.2)  
Μ9823/3  Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (C91.1)  
Μ9824/3  Αλευχαιμική λεμφογενής λευχαιμία (C91.7)  
Μ9825/3  Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία (C91.3)  
Μ9826/3  Λευχαιμία από κύτταρα Burkitt (C91.7)  
Μ9827/3  Τ-κυτταρική λευχαιμία\λέμφωμα του ενήλικα (C91.5)  
 
Μ983  Πλασματοκυτταρική λευχαιμία  
Μ9830/3  Πλασματοκυτταρική λευχαιμία (C90.1)  

 
Μ984  Ερυθρολευχαιμίες  
Μ9840/3  Ερυθρολευχαιμία (C94.0)  
Μ9841/3  Οξεία ερυθραιμία (C94.0)  
Μ9842/3  Χρόνια ερυθραιμία (C94.0)  

 
Μ985  Λευχαιμία από λεμφοσαρκωματικά κύτταρα 
Μ9850/3  Λευχαιμία από λεμφοσαρκωματικά κύτταρα (C94.7)  

 
Μ986  Μυελογενής (κοκκιοκυτταρική) λευχαιμία  
Μ9860/3  Μυελογενής λευχαιμία ΜΚΑ (C92.9)  
Μ9861/3  Οξεία μυελογενής λευχαιμία (C92.0)  
Μ9862/3  Υποξεία μυελογενής λευχαιμία (C92.2)  
Μ9863/3  Χρόνια μυελογενής λευχαιμία (C92.1)   
Μ9864/3  Αλευχαιμική μυελογενής λευχαιμία(C92.7) 
Μ9866/3  Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (C92.4)  
Μ9867/3  Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (C92.5)  
Μ9868/3  Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (C92.7)  

 
Μ987  Βασεοφιλική λευχαιμία 
Μ9870/3  Βασεοφιλική λευχαιμία (C92.-)  
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Μ988  Ηωσινοφιλική λευχαιμία  
Μ9880/3  Ηωσινοφιλική λευχαιμία (C92.-)  

 
Μ989  Μονοκυτταρικές λευχαιμίες  
Μ9890/3 Μονοκυτταρική λευχαιμία ΜΚΑ (C93.9)  
Μ9891/3  Οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία (C93.0)  
Μ9892/3  Υποξεία μονοκυτταρική λευχαιμία (C93.2)  
Μ9893/3  Χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία(C93.1)  
Μ9894/3 Αλευχαιμική μονοκυτταρική λευχαιμία (C93.7)  

 
Μ990-Μ994    Άλλες λευχαιμίες 
Μ9900/3 Μαστοκυτταρική λευχαιμία (C94.3)  
Μ9910/3 Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία (C94.2)  
Μ9930/3 Μυελοειδές σάρκωμα (C92.3)  
Μ9931/3 Οξεία παμμυέλωση (C94.4)  
Μ9932/3 Οξεία μυελοΐνωση (C94.5) 
Μ9940/3  Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα (C91.4)  
Μ9941/3  Λευχαιμική δικτυοενδοθηλίωση (C91.4)  

 
Μ995-Μ997      Διάφορες μυελοϋπερπλαστικές και λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές  
Μ9950/1  Αληθής πολυκυτταραιμία (D45)  
Μ9960/1  Χρόνια μυελοϋπερπλαστική νόσος (D47.1)  
Μ9961/1  Μυελοσκλήρυνση με μυελοειδή μεταπλασία (D47.1)  
Μ9962/1  Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία (D47.3)  
Μ9970/1  Λεμφοϋπερπλαστική νόσος ΜΚΑ (D47.9) 

 
Μ998     Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο  
Μ9980/1  Ανθεκτική αναιμία ΜΚΑ (D46.4)  
Μ9981/1  Ανθεκτική αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες (D46.0)  
Μ9982/1  Ανθεκτική αναιμία με σιδηροβλάστες (D46.1)  
Μ9983/1  Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών  (D46.2)  
Μ9984/1  Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών με μετατροπή (D46.3)  
Μ9989/1  Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ΜΚΑ (D46.9)  
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Ειδικοί συνοπτικοί πίνακες για τη θνησιμότητα και 

τη νοσηρότητα 
 
 
 

Ειδικοί συνοπτικοί πίνακες θνησιμότητας 
 

Ειδικός πίνακας 1 – Γενική θνησιμότητα – συνοπτικός κατάλογος (103 αιτίες) 

Ειδικός πίνακας 2 – Γενική θνησιμότητα  – επιλεγμένος κατάλογος (80 αιτίες) 

Ειδικός πίνακας 3 – Βρεφική και παιδική θνησιμότητα – συνοπτικός κατάλογος (67 αιτίες) 

Ειδικός πίνακας 4 – Βρεφική και παιδική θνησιμότητα – επιλεγμένος κατάλογος (51 αιτίες) 

 
Ειδικός συνοπτικός πίνακας νοσηρότητας (298 αιτίες) 
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Ειδικοί συνοπτικοί πίνακες για τη θνησιμότητα και 
τη νοσηρότητα 
 
 
Σημείωση: Αυτοί οι πίνακες υιοθετήθηκαν από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 1990 για τα 

στοιχεία της κωδικοποίησης. Η περιγραφή τους και η επεξήγηση της χρήσης τους 
γίνονται στον Τόμο 2, το Εγχειρίδιο Οδηγιών. 

 
 
Ειδικός πίνακας θνησιμότητας 1 
Γενική θνησιμότητα  
Συνοπτικός κατάλογος 

1-001 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα A00–B99 
1-002 Χολέρα A00 

1-003 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους 
προέλευσης 

A09 

1-004 Άλλα λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A01–A08 

1-005 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος A15–A16 

1-006 Άλλες μορφές φυματίωσης A17–A19 

1-007 Πανώλης A20 

1-008 Τέτανος A33–A35 
1-009 Διφθερίτιδα A36 

1-010 Κοκκύτης A37 

1-011 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη A39 

1-012 Σηψαιμία A40–A41 

1-013 Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό  A50–A64 
1-014 Οξεία πολιομυελίτιδα A80 

1-015 Λύσσα A82 

1-016 Κίτρινος πυρετός A95 

1-017 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και 
ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί  

A90–A94, A96–A99 

1-018 Ιλαρά B05 
1-019 Ιογενής ηπατίτιδα  B15–B19 

1-020 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 
[HIV]  

B20–B24 

1-021 Ελονοσία B50–B54 

1-022 Λεϊσμανίαση B55 
1-023 Τρυπανοσωμίαση B56–B57 

1-024 Σχιστοσωμίαση B65 

1-025 Λοιπά λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα  A21–A32, A38, 
A42–A49, A65–A79, 
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A81, A83–A89, B00–
B04, B06–B09, B25–
B49, B58–B64, B66–
B94, B99 

1-026 Νεοπλάσματα C00–D48 
1-027 Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, στοματικής κοιλότητας και  

του φάρυγγα   
C00–C14 

1-028 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου C15 

1-029 Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου C16 
1-030 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής, του 

ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 
C18–C21 

1-031 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών 
χοληφόρων πόρων 

C22 

1-032 Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος C25 
1-033 Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα C32 

1-034 Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας, του βρόγχου και του 
πνεύμονα 

C33–C34 

1-035 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος C43 

1-036 Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού  C50 
1-037 Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας C53 

1-038 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, άλλων και μη καθορισμένων 
τμημάτων  

C54–C55 

1-039 Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης C56 

1-040 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη C61 

1-041 Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης C67 
1-042 Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων, του εγκεφάλου  

και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
C70–C72 

1-043 Μη-Hodgkin λέμφωμα C82–C85 

1-044 Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά 
νεοπλάσματα 

C90 

1-045 Λευχαιμίες C91–C95 

1-046 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα  
 

C17, C23–C24, C26–
C31, C37–C41, C44–
C49, C51–C52, C57–
C60, C62–C66, C68–
C69, C73–C81, C88, 
C96–C97 

1-047 Λοιπά νεοπλάσματα  D00–D48 

1-048 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 
ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  

D50–D89 

1-049 Αναιμίες D50–D64 
1-050 Λοιπά νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 

ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  
D65–D89 
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1-051 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα E00–E88 
1-052 Σακχαρώδης διαβήτης    E10–E14 

1-053 Υποσιτισμός   E40–E46 
1-054 Λοιπά ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα E00–E07, E15–E34, 

E50–E88 

1-055 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς F01–F99 
1-056 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που 

οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
F10–F19 

1-057 Λοιπές ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς F01–F09, F20–F99 

1-058 Νοσήματα του νευρικού συστήματος  G00–G98 
1-059 Μηνιγγίτιδα G00, G03 

1-060 Νόσος του Alzheimer G30 

1-061 Λοιπά νοσήματα του νευρικού συστήματος G04–G25, G31–G98 

1-062 Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του  H00–H59 
1-063 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H60–H93 

1-064 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος  I00–I99 
1-065 Οξύς ρευματικός πυρετός και χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I00–I09 

1-066 Υπερτασικά νοσήματα I10–I13 

1-067 Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I20–I25 
1-068 Άλλες καρδιοπάθειες I26–I51 

1-069 Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I60–I69 

1-070 Αθηροσκλήρωση I70 

1-071 Λοιπά νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος I71–I99 

1-072 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος J00–J98 
1-073 Γρίπη J09–J11 
1-074 Πνευμονία J12–J18 

1-075 Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος  

J20–J22 

1-076 Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος  J40–J47 

1-077 Λοιπές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος J00–J06, J30–J39, 
J60–J98 

1-078 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος  K00–K92 
1-079 Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος   K25–K27 

1-080 Νοσήματα του ήπατος K70–K76 

1-081 Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος K00–K22, K28–K66, 
K80–K92 

1-082 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού  L00–L98 

1-083 Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 
ιστού  

M00–M99 

1-084 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος  N00–N99 
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1-085 Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος και διαμεσοσωληναριακές 
νεφρικές παθήσεις 

N00–N15 

1-086 Λοιπά νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος  N17–N98 

1-087 Κύηση, τοκετός και λοχεία  O00–O99 
1-088 Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση O00–O07 

1-089 Άλλοι άμεσοι μαιευτικοί θάνατοι O10–O92 

1-090 Έμμεσοι μαιευτικοί θάνατοι O98–O99 

1-091 Λοιπά νοσήματα της κύησης, του τοκετού και της λοχείας  O95–O97 

1-092 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την 
περιγεννητική περίοδο  

P00–P96 

1-093 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες  

Q00–Q99 

1-094 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού  

R00–R99 

1-095 Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας  V01–Y89 
1-096 Ατυχήματα μεταφοράς V01–V99 

1-097 Πτώσεις W00–W19 

1-098 Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση W65–W74 

1-099 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες X00–X09 
1-100 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες X40–X49 

1-101 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός X60–X84 

1-102 Επίθεση X85–Y09 

1-103 Όλες οι άλλες εξωτερικές  αιτίες  W20–W64, W75–
W99, X10–X39, 
X50–X59, Y10–Y89 

1-901 SARS U04 
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Ειδικός πίνακας θνησιμότητας 2 
Γενική θνησιμότητα  
Επιλεγμένος κατάλογος 

2-001 Χολέρα A00 

2-002 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους 
προέλευσης 

A09 

2-003 Άλλα λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A01–A08 

2-004 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος A15–A16 
2-005 Άλλες μορφές φυματίωσης A17–A19 

2-006 Πανώλης A20 

2-007 Τέτανος A33–A35 

2-008 Διφθερίτιδα A36 

2-009 Κοκκύτης A37 

2-010 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη A39 
2-011 Σηψαιμία A40–A41 

2-012 Λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό A50–A64 

2-013 Οξεία πολιομυελίτιδα A80 

2-014 Λύσσα A82 

2-015 Κίτρινος πυρετός A95 
2-016 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και 

ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 
A90–A94, A96–A99 

2-017 Ιλαρά B05 

2-018 Ιογενής ηπατίτιδα B15–B19 

2-019 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 
[HIV] 

B20–B24 

2-020 Ελονοσία B50–B54 

2-021 Λεϊσμανίαση B55 

2-022 Τρυπανοσωμίαση B56–B57 

2-023 Σχιστοσωμίαση B65 

2-024 Λοιπά λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα  A21–A32, A38, 
A42–A49, A65–A79, 
A81, A83–A89, B00–
B04, B06–B09, B25–
B49, B58–B64, B66–
B94, B99 

2-025 Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, στοματικής κοιλότητας και 
φάρυγγα   

C00–C14 

2-026 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου C15 

2-027 Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου C16 

2-028 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής, του 
ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

C18–C21 
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2-029 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών 
χοληφόρων πόρων 

C22 

2-030 Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος C25 
2-031 Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα C32 

2-032 Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας, του βρόγχου και του 
πνεύμονα 

C33–C34 

2-033 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος C43 

2-034 Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού C50 

2-035 Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας C53 
2-036 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, άλλων και μη καθορισμένων 

τμημάτων 
C54–C55 

2-037 Κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης C56 

2-038 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη C61 

2-039 Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης C67 
2-040 Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων, του εγκεφάλου  

Και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 
C70–C72 

2-041 Μη-Hodgkin λέμφωμα C82–C85 

2-042 Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά 
νεοπλάσματα 

C90 

2-043 Λευχαιμίες C91–C95 

2-044 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα  
 

C17, C23–C24,C26–
C31, C37–C41, C44–
C49, C51–C52, C57–
C60, C62–C66, C68–
C69, C73–C81, C88, 
C96–C97 

2-045 Αναιμίες D50–D64 

2-046 Σακχαρώδης διαβήτης    E10–E14 

2-047 Υποσιτισμός E40–E46 

2-048 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που 
οφείλονται στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

F10–F19 

2-049 Μηνιγγίτιδα G00, G03 

2-050 Νόσος του Alzheimer G30 

2-051 Οξύς ρευματικός πυρετός  και χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I00–I09 

2-052 Υπερτασικά νοσήματα I10–I13 
2-053 Ισχαιμικές καρδιοπάθειες I20–I25 

2-054 Άλλες καρδιοπάθειες I26–I51 

2-055 Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I60–I69 

2-056 Αθηροσκλήρωση I70 

2-057 Λοιπά νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος I71–I99 

2-058 Γρίπη J09–J11 
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2-059 Πνευμονία J12–J18 

2-060 Άλλες οξείες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος 

J20–J22 

2-061 Χρόνια νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος J40–J47 

2-062 Λοιπά νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος J00–J06, J30–J39, 
J60–J98 

2-063 Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος K25–K27 

2-064 Νοσήματα του ήπατος K70–K76 

2-065 Παθήσεις του νεφρικού σπειράματος και διαμεσοσωληναριακές 
νεφρικές παθήσεις  

N00–N15 

2-066 Κύηση που καταλήγει σε έκτρωση O00–O07 

2-067 Άλλοι άμεσοι μαιευτικοί θάνατοι O10–O92 

2-068 Έμμεσοι μαιευτικοί θάνατοι O98–O99 

2-069 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική 
περίοδο 

P00–P96 

2-070 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες Q00–Q99 

2-071 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

R00–R99 

2-072 Όλα τα άλλα νοσήματα D00–D48, D65–D89, 
E00–E07, E15–E34, 
E50–E88, F01–F09, 
F20–F99, G04–G25, 
G31–G98, H00–H93, 
K00–K22, K28–K66, 
K80–K92, L00–L98, 
M00–M99, N17–
N98, O95–O97 

2-073 Ατυχήματα μεταφοράς  V01–V99 

2-074 Πτώσεις W00–W19 

2-075 Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση W65–W74 
2-076 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες X00–X09 

2-077 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες X40–X49 

2-078 Σκόπιμος αυτοτραυματισμός X60–X84 

2-079 Επίθεση X85–Y09 

2-080 Όλες οι άλλες εξωτερικές  αιτίες W20–W64, W75–
W99, X10–X39, 
X50–X59 

2-901 SARS U04 
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Ειδικός πίνακας θνησιμότητας 3 
Βρεφική και παιδική θνησιμότητα  
Συνοπτικός κατάλογος 

3-001 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα A00–B99 
3-002 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους 

προέλευσης 
A09 

3-003 Άλλα λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A00–A08 

3-004 Φυματίωση A15–A19 
3-005 Τέτανος A33, A35 

3-006 Διφθερίτιδα A36 

3-007 Κοκκύτης A37 

3-008 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη A39 

3-009 Σηψαιμία A40–A41 

3-010 Οξεία πολιομυελίτιδα A80 
3-011 Ιλαρά B05 

3-012 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 
[HIV] 

B20–B24 

3-013 Άλλα ιογενή νοσήματα 
 

A81–B04, B06–B19, 
B25–B34 

3-014 Ελονοσία B50–B54 

3-015 Λοιπά λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα  A20–A32, A38, 
A42–A79, B35–B49, 
B55–B94, B99 

3-016 Νεοπλάσματα C00–D48 
3-017 Λευχαιμίες C91–C95 
3-018 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα  C00–C90, C96–C97 

3-019 Λοιπά νεοπλάσματα  D00–D48 

3-020 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 
ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές 

D50–D89 

3-021 Αναιμίες D50–D64 
3-022 Λοιπά νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 

ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  
D65–D89 

3-023 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα E00–E88 
3-024 Υποσιτισμός και άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E40–E64 

3-025 Λοιπά ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα E00–E34, E65–E88 

3-026 Νοσήματα του νευρικού συστήματος G00–G98 
3-027 Μηνιγγίτιδα G00, G03 

3-028 Λοιπά νοσήματα του νευρικού συστήματος G04–G98 

3-029 Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H60–H93 

3-030 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος I00–I99 
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3-031 Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος J00–J98 
3-032 Πνευμονία J12–J18 

3-033 Άλλες οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος  J00–J11, J20–J22 
3-034 Λοιπές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος J30–J98 

3-035 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος K00–K92 

3-036 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος N00–N98 

3-037 Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την 
περιγεννητική περίοδο 

P00–P96 

3-038 Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς 
παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού 

P00–P04 

3-039 Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης και την 
εμβρυϊκή ανάπτυξη 

P05–P08 

3-040 Τραύματα κατά τον τοκετό P10–P15 

3-041 Ενδομήτρια υποξία και ασφυξία κατά τον τοκετό P20–P21 
3-042 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού P22 

3-043 Συγγενής πνευμονία P23 

3-044 Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις του νεογνού  P24–P28 

3-045 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού P36 

3-046 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία P38 
3-047 Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του 

νεογνού 
P50–P61 

3-048 Λοιπές καταστάσεις της περιγεννητικής περιόδου  P29, P35, P37, P39, 
P70–P96 

3-049 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες 

Q00–Q99 

3-050 Συγγενής υδροκέφαλος και δισχιδής ράχη Q03, Q05 

3-051 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος  Q00–Q02, Q04, 
Q06–Q07 

3-052 Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς Q20–Q24 

3-053 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος Q25–Q28 
3-054 Σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες  Q90–Q99 

3-055 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες Q10–Q18, Q30–Q89 

3-056 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

R00–R99 

3-057 Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου R95 
3-058 Άλλα συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 

εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού  
R00–R94, R96–R99 

3-059 Όλα τα άλλα νοσήματα F01–F99, H00–H59, 
L00–L98, M00–M99 

3-060 Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας V01–Y89 
3-061 Ατυχήματα μεταφοράς V01–V99 
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3-062 Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση W65–W74 

3-063 Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή W75–W84 

3-064 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες X00–X09 
3-065 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες X40–X49 

3-066 Επίθεση X85–Y09 

3-067 Όλες οι άλλες εξωτερικές αιτίες W00–W64, W85–
W99, X10–X39, 
X50–X84, Y10–Y89 

3-901 SARS U04 
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Ειδικός πίνακας θνησιμότητας 4 
Βρεφική και παιδική θνησιμότητα  
Επιλεγμένος κατάλογος 

4-001 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους 
προέλευσης 

A09 

4-002 Άλλα λοιμώδη νοσήματα του εντέρου  A00–A08 

4-003 Φυματίωση A15–A19 

4-004 Τέτανος A33, A35 
4-005 Διφθερίτιδα A36 

4-006 Κοκκύτης A37 

4-007 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη A39 

4-008 Σηψαιμία A40–A41 

4-009 Οξεία πολιομυελίτιδα A80 

4-010 Ιλαρά B05 
4-011 Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου 

[HIV] 
B20–B24 

4-012 Άλλα ιογενή νοσήματα A81–B04, B06–B19, 
B25–B34 

4-013 Ελονοσία B50–B54 
4-014 Λοιπά λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα  A20–A32, A38, 

A42–A79, B35–B49, 
B55–B94, B99 

4-015 Λευχαιμίες C91–C95 

4-016 Λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα  C00–C90, C96–C97 

4-017 Αναιμίες D50–D64 
4-018 Λοιπά νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και 

ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  
D65–D89 

4-019 Υποσιτισμός και άλλες διατροφικές ανεπάρκειες E40–E64 

4-020 Μηνιγγίτιδα G00, G03 

4-021 Λοιπά νοσήματα του νευρικού συστήματος G04–G98 
4-022 Πνευμονία J12–J18 

4-023 Άλλες οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος J00–J11, J20–J22 

4-024 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος K00–K92 

4-025 Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς 
παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού 

P00–P04 

4-026 Διαταραχές που σχετίζονται με τη διάρκεια της κύησης 
 και την εμβρυϊκή ανάπτυξη  

P05–P08 

4-027 Τραύματα κατά τον τοκετό P10–P15 

4-028 Ενδομήτρια υποξία και ασφυξία κατά τον τοκετό  P20–P21 

4-029 Αναπνευστική δυσχέρεια του νεογνού P22 
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4-030 Συγγενής πνευμονία P23 

4-031 Άλλες αναπνευστικές καταστάσεις του νεογνού P24–P28 

4-032 Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού P36 
4-033 Ομφαλίτιδα του νεογνού με ή χωρίς ήπια αιμορραγία P38 

4-034 Αιμορραγικές και αιματολογικές διαταραχές του εμβρύου και του 
νεογνού 

P50–P61 

4-035 Λοιπές καταστάσεις της περιγεννητικής περιόδου P29, P35, P37, P39, 
P70–P96 

4-036 Συγγενής υδροκέφαλος και δισχιδής ράχη Q03, Q05 
4-037 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος  Q00–Q02, Q04, 

Q06–Q07 

4-038 Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς Q20–Q24 

4-039 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος Q25–Q28 

4-040 Σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες Q90–Q99 
4-041 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες Q10–Q18, Q30–Q89 

4-042 Σύνδρομο του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου R95 

4-043 Άλλα συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

R00–R94, R96–R99 

4-044 Όλα τα άλλα νοσήματα D00–D48, E00–E34, 
E65–E88, F01–F99, 
H00–H95, I00–I99, 
J30–J98, L00–L98, 
M00–M99, N00–N98 

4-045 Ατυχήματα μεταφοράς V01–V99 

4-046 Τυχαίος πνιγμός και εμβύθιση W65–W74 
4-047 Άλλα ατυχήματα που απειλούν την αναπνοή W75–W84 

4-048 Έκθεση σε καπνό, φωτιά και φλόγες X00–X09 

4-049 Τυχαία δηλητηρίαση από και έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες X40–X49 

4-050 Επίθεση X85–Y09 

4-051 Όλες οι άλλες εξωτερικές  αιτίες W00–W64, W85–
W99, X10–X39, 
X50–X84, Y10–Y89 

4-901 SARS U04 
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Ειδικός συνοπτικός πίνακας νοσηρότητας 
 
001 Χολέρα A00 

002 Τυφοειδείς και παρατυφοειδείς πυρετοί A01 

003 Σιγκέλλωση A03 

004 Αμοιβάδωση A06 

005 Διάρροια και γαστρεντερίτιδα  που θεωρείται λοιμώδους 
προέλευσης 

A09 

006 Άλλα λοιμώδη νοσήματα του εντέρου A02, A04–A05, 
A07–A08 

007 Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος A15–A16 

008 Άλλες μορφές φυματίωσης A17–A19 
009 Πανώλης A20 

010 Βρουκέλλωση A23 

011 Λέπρα [νόσος του Hansen] A30 

012 Τέτανος νεογνικός A33 

013 Άλλες μορφές τετάνου A34–A35 
014 Διφθερίτιδα A36 

015 Κοκκύτης A37 

016 Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη A39 

017 Σηψαιμία A40–A41 

018 Άλλα βακτηριακά νοσήματα A21–A22, A24–A28, 
A31–A32, A38,  
A42–A49 

019 Συγγενής σύφιλη A50 

020 Πρώιμη σύφιλη A51 

021 Άλλες μορφές σύφιλης A52–A53 

022 Γονοκοκκική λοίμωξη A54 
023 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμυδιακά νοσήματα A55–A56 

024 Άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό A57–A64 

025 Υπόστροφοι πυρετοί A68 

026 Τράχωμα A71 

027 Πυρετός τύφου A75 

028 Οξεία πολιομυελίτιδα A80 
029 Λύσσα A82 

030 Ιογενής εγκεφαλίτιδα A83–A86 

031 Κίτρινος πυρετός A95 

032 Άλλοι ιογενείς πυρετοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα και 
ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 

A90–A94, A96–A99 

033 Λοιμώξεις από ερπητοϊό B00 
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034 Ανεμευλογιά και ζωστήρας B01–B02 

035 Ιλαρά B05 

036 Ερυθρά B06 
037 Οξεία ηπατίτιδα Β B16 

038 Άλλες ιογενείς ηπατίτιδες B15, B17–B19 

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

B20–B24 

040 Παρωτίτιδα B26 

041 Άλλα ιογενή νοσήματα A81, A87–A89, B03–
B04, B07–B09, B25, 
B27–B34 

042 Μυκητιάσεις B35–B49 

043 Ελονοσία B50–B54 

044 Λεϊσμανίαση B55 
045 Τρυπανοσωμίαση B56–B57 

046 Σχιστοσωμίαση B65 

047 Άλλες λοιμώξεις από τρηματώδεις σκώληκες B66 

048 Εχινοκοκκίαση B67 

049 Δρακοντίαση B72 
050 Ογκοκέρκωση B73 

051 Φιλαρίαση B74 

052 Αγκυλοστομιάσεις B76 

053 Άλλες ελμινθιάσεις  
 

B68–B71, B75, B77–
B83 

054 Όψιμα αποτελέσματα της φυματίωσης B90 
055 Όψιμα αποτελέσματα της πολιομυελίτιδας B91 

056 Όψιμα αποτελέσματα της λέπρας B92 

057 Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα A65–A67, A69–A70, 
A74, A77–A79, B58–
B64, B85–B89, B94, 
B99 

058 Κακόηθες νεόπλασμα του χείλους, της στοματικής κοιλότητας και 
του φάρυγγα   

C00–C14 

059 Κακόηθες νεόπλασμα του οισοφάγου C15 

060 Κακόηθες νεόπλασμα του στομάχου C16 
061 Κακόηθες νεόπλασμα του παχέος εντέρου [κόλου] C18 

062 Κακόηθες νεόπλασμα της ορθοσιγμοειδικής συμβολής, του 
ορθού, του πρωκτού και του πρωκτικού σωλήνα 

C19–C21 

063 Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και των ενδοηπατικών 
χοληφόρων πόρων 

C22 

064 Κακόηθες νεόπλασμα του παγκρέατος C25 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 855

065 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα οργάνων του πεπτικού συστήματος C17, C23–C24, C26 

066 Κακόηθες νεόπλασμα του λάρυγγα C32 

067 Κακόηθες νεόπλασμα της τραχείας, του βρόγχου και του 
πνεύμονα 

C33–C34 

068 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και 
των ενδοθωρακικών οργάνων 

C30–C31, C37–C39 

069 Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων C40–C41 

070 Κακόηθες μελάνωμα του δέρματος C43 

071 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος C44 
072 Κακοήθη νεοπλάσματα του μεσοθηλίου και μαλακών ιστών  C45–C49 

073 Κακόηθες νεόπλασμα του μαστού C50 

074 Κακόηθες νεόπλασμα του τραχήλου της μήτρας C53 

075 Κακόηθες νεόπλασμα της μήτρας, άλλων και μη καθορισμένων 
τμήματων 

C54–C55 

076 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων C51–C52, C56–C58 

077 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη C61 

078 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων C60, C62–C63 

079 Κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης C67 

080 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα της ουροποιητικής οδού  C64–C66, C68 
081 Κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του C69 

082 Κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου C71 

083 Κακόηθες νεόπλασμα των μηνίγγων, του εγκεφάλου  
και άλλων τμημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος 

C70, C72 

084 Κακόηθες νεόπλασμα ασαφώς καθοριζόμενων, δευτεροπαθών και 
μη καθορισμένων εντοπίσεων 

C73–C80, C97 

085 Νόσος του Hodgkin C81 

086 Μη-Hodgkin λέμφωμα C82–C85 

087 Λευχαιμία C91–C95 

088 Άλλα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού, αιμοποιητικού και 
των σχετικών τους ιστών 

C88–C90, C96 

089 Καρκίνωμα in situ του τραχήλου της μήτρας D06 

090 Καλόηθες νεόπλασμα του δέρματος D22–D23 

091 Καλόηθες νεόπλασμα του μαστού D24 

092 Λειομύωμα της μήτρας D25 

093 Καλόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης D27 
094 Καλόηθες νεόπλασμα των οργάνων του ουροποιητικού D30 

095 Καλόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του 
κεντρικού νευρικού συστήματος 

D33 

096 Άλλα in situ και καλοήθη νεοπλάσματα και νεοπλάσματα 
αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς 

D00–D05, D07–D21, 
D26, D28–D29, 
D31–D32, D34–D48 
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097 Αναιμία από ανεπάρκεια σιδήρου D50 

098 Άλλες αναιμίες D51–D64 

099 Αιμορραγικές καταστάσεις και άλλα νοσήματα του αίματος και 
των αιμοποιητικών οργάνων  

D65–D77 

100 Ορισμένες ανοσολογικές διαταραχές  D80–D89 

101 Διαταραχές του θυρεοειδούς σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ιωδίου E00–E02 

102 Θυρεοτοξίκωση E05 

103 Άλλες διαταραχές του θυρεοειδούς E03–E04, E06–E07 

104 Σακχαρώδης διαβήτης E10–E14 
105 Υποσιτισμός E40–E46 

106 Ανεπάρκεια βιταμίνης Α E50 

107 Άλλες ανεπάρκειες βιταμινών E51–E56 

108 Όψιμα αποτελέσματα υποσιτισμού και άλλων τροφικών 
ανεπαρκειών 

E64 

109 Παχυσαρκία E66 

110 Ελάττωση του όγκου E86 

111 Άλλες ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές E15–E35, E58–E63, 
E65, E67–E85, 
 E87–E90 

112 Άνοια F00–F03 

113 Ψυχικές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη 
χρήση οινοπνευματωδών 

F10 

114 Ψυχικές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη 
χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών 

F11–F19 

115 Σχιζοφρένεια, σχιζότυπη διαταραχή  και παραληρητικές 
διαταραχές 

F20–F29 

116 Διαταραχές της διάθεσης [συναισθηματικές] F30–F39 

117 Νευρωσικές, συνδεόμενες με το stress και σωματόμορφες 
διαταραχές  

F40–F48 

118 Νοητική καθυστέρηση  F70–F79 
119 Άλλες ψυχικές διαταραχές  και διαταραχές συμπεριφοράς F04–F09, F50–F69, 

F80–F99 

120 Φλεγμονώδεις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος  G00–G09 

121 Νόσος του Parkinson G20 

122 Νόσος του Alzheimer G30 
123 Πολλαπλή σκλήρυνση G35 

124 Επιληψία και επιληπτική κατάσταση G40–G41 

125 Ημικρανία και άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας G43–G44 

126 Παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και συναφή σύνδρομα G45 

127 Διαταραχές των νεύρων, των νευρικών ριζών και πλεγμάτων G50–G59 

128 Εγκεφαλική παράλυση και άλλα παραλυτικά σύνδρομα G80–G83 
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129 Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος G10–G13, G21–G26, 
G31–G32, G36–G37, 
G46–G47, G60–G73, 
G90–G99 

130 Φλεγμονή των βλεφάρων H00–H01 

131 Επιπεφυκίτιδα και άλλες διαταραχές του επιπεφυκότα H10–H13 

132 Κερατίτιδα και άλλες διαταραχές του σκληρού, του κερατοειδούς H15–H19 

133 Καταρράκτης και άλλες διαταραχές του φακού H25–H28 

134 Αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς και ρωγμές H33 
135 Γλαύκωμα H40–H42 

136 Στραβισμός H49–H50 

137 Διαταραχές της διάθλασης και της προσαρμογής H52 

138 Τύφλωση και ελαττωμένη όραση H54 

139 Άλλες παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του H02–H06, H20–H22, 
H30–H32, H34–H36, 
H43–H48, H51, H53, 
H55–H59 

140 Μέση ωτίτιδα και άλλες διαταραχές του μέσου ωτός και της 
μαστοειδούς απόφυσης 

H65–H75 

141 Απώλεια ακοής H90–H91 

142 Άλλες διαταραχές του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης H60–H62, H80–H83, 
H92–H95 

143 Οξύς ρευματικός πυρετός I00–I02 

144 Χρόνιες ρευματικές καρδιοπάθειες I05–I09 

145 Ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση I10 
146 Άλλα υπερτασικά νοσήματα I11–I15 

147 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου I21–I22 

148 Άλλες ισχαιμικές καρδιοπάθειες I20, I23–I25 

149 Πνευμονική εμβολή I26 

150 Διαταραχές της αγωγιμότητας και καρδιακές αρρυθμίες I44–I49 
151 Καρδιακή ανεπάρκεια I50 

152 Άλλες μορφές καρδιοπάθειας I27–I43, I51–I52 

153 Ενδοκρανιακή αιμορραγία I60–I62 

154 Εγκεφαλικό έμφρακτο I63 

155 Εγκεφαλικό επεισόδιο, μη καθορισμένο ως αιμορραγικό ή 
εμφρακτικό 

I64 

156 Άλλα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων I65–I69 

157 Αθηροσκλήρωση I70 

158 Άλλες περιφερικές αγγειοπάθειες I73 

159 Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση I74 

160 Άλλα νοσήματα των αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών I71–I72, I77–I79 
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161 Φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, φλεβική εμβολή και θρόμβωση I80–I82 

162 Κιρσοί των κάτω άκρων I83 

163 Αιμορροΐδες I84 
164 Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος I85–I99 

165 Οξεία φαρυγγίτιδα και οξεία αμυγδαλίτιδα J02–J03 

166 Οξεία λαρυγγίτιδα και τραχειίτιδα J04 

167 Άλλες οξείες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος J00–J01, J05–J06 

168 Γρίπη J09–J11 

169 Πνευμονία J12–J18 
170 Οξεία βρογχίτιδα και οξεία βρογχιολίτιδα J20–J21 

171 Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα J32 

172 Άλλα νοσήματα της ρινός και των ρινικών κόλπων J30–J31, J33–J34 

173 Χρόνια νοσήματα των αμυγδαλών και των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων 

J35 

174 Άλλα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος J36–J39 

175 Βρογχίτιδα, εμφύσημα  και άλλες χρόνιες αποφρακτικές 
πνευμονοπάθειες 

J40–J44 

176 Άσθμα J45–J46 

177 Βρογχεκτασία J47 
178 Πνευμονοκονίωση J60–J65 

179 Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος J22, J66–J99 

180 Οδοντική τερηδόνα K02 

181 Άλλες διαταραχές των οδόντων και των υποστηρικτικών τους 
ιστών 

K00–K01, K03–K08 

182 Άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, των σιαλογόνων 
αδένων και των γνάθων 

K09–K14 

183 Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος K25–K27 

184 Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα K29 

185 Άλλα νοσήματα του οισοφάγου, του στομάχου και του 
δωδεκαδακτύλου 

K20–K23, K28, 
K30–K31 

186 Νοσήματα της σκωληκοειδούς απόφυσης  K35–K38 

187 Βουβωνοκήλη K40 

188 Άλλες μορφές κήλης  K41–K46 

189 Νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα K50–K51 

190 Παραλυτικός ειλεός και εντερική απόφραξη χωρίς κήλη K56 
191 Εκκολπωματική νόσος του εντέρου K57 

192 Άλλα νοσήματα των εντέρων και του περιτοναίου  K52–K55, K58–K67 

193 Αλκοολική ηπατοπάθεια K70 

194 Άλλα νοσήματα του ήπατος K71–K77 

195 Χολολιθίαση και χολοκυστίτιδα K80–K81 
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196 Οξεία παγκρεατίτιδα και άλλα νοσήματα του παγκρέατος K85–K86 

197 Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος  K82–K83, K87–K93 

198 Λοιμώξεις του δέρματος και του υποδόριου ιστού L00–L08 
199 Άλλα νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού  L10–L99 

200 Ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις πολυαρθρίτιδες M05–M14 

201 Οστεοαρθρίτιδα   M15–M19 

202 Επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων 
 

M20–M21 

203 Άλλες διαταραχές των αρθρώσεων M00–M03, M22–
M25 

204 Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού M30–M36 

205 Παθήσεις αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου και άλλες παθήσεις 
μεσοσπονδύλιου δίσκου 

M50–M51 

206 Άλλες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης M40–M49, M53–
M54 

207 Παθήσεις των μαλακών ιστών  M60–M79 

208 Διαταραχές οστικής πυκνότητας και δομής M80–M85 

209 Οστεομυελίτιδα M86 

210 Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του 
συνδετικού ιστού 

M87–M99 

211 Οξέα και ταχέως εξελισσόμενα νεφριτιδικά σύνδρομα N00–N01 

212 Άλλες παθήσεις του νεφρικού σπειράματος N02–N08 

213 Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες N10–N16 

214 Νεφρική ανεπάρκεια N17–N19 

215 Ουρολιθίαση  N20–N23 
216 Κυστίτιδα N30 

217 Άλλα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος N25–N29, N31–N39 

218 Υπερπλασία του προστάτη N40 

219 Άλλες διαταραχές του προστάτη N41–N42 

220 Υδροκήλη και σπερματοκήλη N43 
221 Υπερτροφία πόσθης, φίμωση και παραφίμωση N47 

222 Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων N44–N46, N48–N51 

223 Νοσήματα του μαστού  N60–N64 

224 Σαλπιγγίτιδα και φλεγμονή της ωοθήκης N70 

225 Φλεγμονώδης νόσος του τραχήλου της μήτρας N72 
226 Άλλα φλεγμονώδη νοσήματα των οργάνων της γυναικείας πυέλου N71, N73–N77 

227 Ενδομητρίωση N80 

228 Πρόπτωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων N81 

229 Μη φλεγμονώδεις παθήσεις της ωοθήκης, της σάλπιγγας και του 
πλατέος συνδέσμου 

N83 
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230 Διαταραχές της διάρκειας του κύκλου N91–N92 

231 Εμμηνοπαυσιακές και άλλες περιεμμηνοπαυσιακές διαταραχές N95 

232 Γυναικεία υπογονιμότητα N97 
233 Άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος N82, N84–N90, 

N93–N94, N96, 
N98–N99 

234 Αυτόματη έκτρωση O03 

235 Ιατρική έκτρωση O04 

236 Άλλες κυήσεις  που καταλήγουν σε έκτρωση O00–O02, O05–O08 
237 Οίδημα, πρωτεϊνουρία και υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, 

τον τοκετό και τη λοχεία 
O10–O16 

238 Προδρομικός πλακούντας, πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα 
και αιμορραγία προ του τοκετού 

O44–O46 

239 Άλλη φροντίδα της εγκύου σχετιζόμενη με το έμβρυο, την 
αμνιακή κοιλότητα και τα πιθανά  προβλήματα τοκετού 

O30–O43, O47–O48 

240 Δυστοκία O64–O66 

241 Αιμορραγία μετά τον τοκετό O72 

242 Άλλες επιπλοκές της κύησης και του τοκετού O20–O29, O60–O63, 
O67–O71, O73–O75, 
O81–O84 

243 Φυσιολογικός τοκετός ενός εμβρύου O80 

244 Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με τη λοχεία και άλλες 
μαιευτικές καταστάσεις, που δεν ταξινομούνται αλλού 

O85–O99 

245 Έμβρυο και νεογνό που έχει προσβληθεί από μητρικούς 
παράγοντες και από επιπλοκές της κύησης και του τοκετού 

P00–P04 

246 Βραδεία εμβρυϊκή ανάπτυξη, κακή θρέψη του εμβρύου και 
διαταραχές που σχετίζονται με μικρή διάρκεια κύησης και χαμηλό 
βάρος 

P05–P07 

247 Τραύματα κατά τον τοκετό P10–P15 

248 Ενδομήτρια υποξία και ασφυξία κατά τον τοκετό P20–P21 
249 Άλλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος που 

προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο 
P22–P28 

250 Συγγενή λοιμώδη και  ιογενή νοσήματα P35–P37 

251 Άλλες λοιμώξεις ειδικές της περιγεννητικής περιόδου P38–P39 

252 Αιμολυτική νόσος του εμβρύου και του νεογνού P55 

253 Άλλες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική 
περίοδο 

P08, P29, P50–P54, 
P56–P96 

254 Δισχιδής ράχη Q05 

255 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του νευρικού συστήματος Q00–Q04, Q06–Q07 

256 Συγγενείς ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος Q20–Q28 

257 Χειλεοσχιστία και υπερωϊοσχιστία Q35–Q37 
258 Συγγενής απουσία, ατρησία και στένωση του λεπτού εντέρου Q41 
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259 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού συστήματος Q38–Q40, Q42–Q45 

260 Μη κατελθών όρχις Q53 

261 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος Q50–Q52, Q54–Q64 
262 Συγγενείς δυσπλασίες του ισχίου Q65 

263 Συγγενείς δυσπλασίες του άκρου πόδα Q66 

264 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες και παραμορφώσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος 

Q67–Q79 

265 Άλλες συγγενείς ανωμαλίες Q10–Q18, Q30–Q34, 
Q80–Q89 

266 Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες, που δεν ταξινομούνται αλλού  Q90–Q99 

267 Κοιλιακός και πυελικός πόνος R10 

268 Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας R50 

269 Γήρας R54 

270 Άλλα συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού 

R00–R09, R11–R49, 
R51–R53, R55–R99 

271 Κατάγματα του κρανίου και των οστών του προσώπου S02 

272 Κάταγμα του τραχήλου, του θώρακα ή της πυέλου S12, S22, S32, T08 

273 Κάταγμα του μηριαίου οστού S72 

274 Κατάγματα άλλων οστών  των άκρων S42, S52, S62, S82, 
S92, T10, T12 

275 Κατάγματα που αφορούν πολλαπλές περιοχές του σώματος 
 

T02 

276 Εξαρθρήματα και διαστρέμματα καθορισμένων και πολλαπλών 
περιοχών του σώματος 

S03, S13, S23, S33, 
S43, S53, S63, S73, 
S83, S93, T03 

277 Τραυματισμός του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου S05 

278 Ενδοκρανιακός τραυματισμός S06 

279 Τραυματισμός άλλων εσωτερικών οργάνων S26–S27, S36–S37 

280 Τραυματισμοί από σύνθλιψη και τραυματικοί ακρωτηριασμοί 
καθορισμένων και πολλαπλών περιοχών του σώματος  

S07–S08, S17–S18, 
S28, S38, S47–S48, 
S57–S58, S67–S68, 
S77–S78, S87–S88, 
S97–S98, T04–T05 

281 Άλλοι τραυματισμοί καθορισμένων, μη καθορισμένων και 
πολλαπλών περιοχών του σώματος 

S00–S01, S04, S09–
S11, S14–S16, S19–
S21, S24–S25, S29–
S31, S34–S35, S39–
S41, S44–S46, S49–
S51, S54–S56, S59–
S61, S64–S66, S69–
S71, S74–S76, S79–
S81, S84–S86, S89–
S91, S94–S96, S99, 
T00–T01, T06–T07, 
T09, T11, T13–T14 
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282 Επιπτώσεις από ξένο σώμα που εισέρχεται διαμέσου φυσικού 
στομίου  
 

T15–T19 

283 Θερμικά και χημικά εγκαύματα T20–T32 

284 Δηλητηρίαση από φάρμακα, φαρμακευτικές και βιολογικές ουσίες T36–T50 

285 Τοξικές επιδράσεις από ουσίες οι οποίες δεν είναι πρωτίστως 
φαρμακευτικής προέλευσης 

T51–T65 

286 Σύνδρομα κακοποίησης 
 

T74 

287 Άλλες και μη καθορισμένες επιδράσεις από εξωτερικές αιτίες T33–T35, T66–T73, 
T75–T78 

288 Ορισμένες πρώιμες επιπλοκές του τραύματος και επιπλοκές της 
χειρουργικής και ιατρικής φροντίδας, που δεν ταξινομούνται 
αλλού  

T79–T88 

289 Όψιμα αποτελέσματα τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων 
συνεπειών από εξωτερικές αιτίες  

T90–T98 

290 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για εξέταση και 
διερεύνηση 

Z00–Z13 

291 Κατάσταση ασυμπτωματικής λοίμωξης από τον ιό της 
ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] 

Z21 

292 Άλλα άτομα με δυνητικούς κινδύνους της υγείας τους που 
σχετίζονται με μεταδοτικά νοσήματα 

Z20, Z22–Z29 

293 Διαχείριση της αντισύλληψης Z30 

294 Προγεννητικός έλεγχος και άλλη επίβλεψη κύησης Z34–Z36 

295 Γεννημένα ζώντα βρέφη σύμφωνα με τον τόπο γέννησης Z38 
296 Φροντίδα μετά τον τοκετό και εξέταση  Z39 

297 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές 
ιατρικές πράξεις και ιατρική φροντίδα 

Z40–Z54 

298 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για άλλους 
λόγους 

Z31–Z33, Z37, Z55–
Z99 

901 SARS U04 
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Ορισμοί 
 
 
Σημείωση:  Οι ορισμοί αυτοί έχουν υιοθετηθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας 

(αποφάσεις WHA20.19 και WHA43.24) σύμφωνα με το Άρθρο 23 του 
Καταστατικού Χάρτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 

 
1. Αιτίες Θανάτου 
Οι αιτίες θανάτου που αναγράφονται στο ιατρικό πιστοποιητικό αιτίας θανάτου είναι όλα αυτά 
τα νοσήματα, οι νοσηρές καταστάσεις ή οι τραυματισμοί που είτε είχαν ως αποτέλεσμα είτε 
συνέβαλαν στην επέλευση του θανάτου, καθώς και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες συνέβη 
το ατύχημα ή η βία που είχαν ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε τέτοιο τραυματισμό. 

 
2. Υποκείμενη αιτία θανάτου 
Η υποκείμενη αιτία θανάτου είναι (α) η νόσος ή ο τραυματισμός που αποτέλεσε την απαρχή 
της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησαν κατευθείαν στο θάνατο, ή (β) οι περιστάσεις 
του ατυχήματος ή της βίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θανατηφόρο τραυματισμό. 

 
3. Ορισμοί σχετικά με την εμβρυική, περιγεννητική, νεογνική και βρεφική θνησιμότητα 

 
3.1  Γέννηση ζωντανού 
Γέννηση ζωντανού είναι ο πλήρης αποχωρισμός ή εξαγωγή από τη μητέρα του, ενός προϊόντος 
σύλληψης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κύησης, το οποίο, μετά τον αποχωρισμό, αναπνέει 
ή παρουσιάζει οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ζωής, όπως καρδιακούς παλμούς, σφυγμό του 
ομφάλιου λώρου, ή σαφή κίνηση των γραμμωτών μυών, ανεξάρτητα από το εάν έχει κοπεί ο 
λώρος ή εάν ο πλακούντας είναι προσκολλημένος· κάθε προϊόν ενός τέτοιου τοκετού 
θεωρείται γεννημένο ζωντανό. 
 
3.2  Εμβρυικός θάνατος [έμβρυο γεννημένο νεκρό] [θνησιγενές] 
Ο εμβρυικός θάνατος είναι ο θάνατος που συμβαίνει πριν από τον πλήρη αποχωρισμό ενός 
προϊόντος σύλληψης από τη μητέρα του, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κύησης· ο θάνατος 
υποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά από τέτοιο αποχωρισμό το έμβρυο δεν αναπνέει ούτε 
παρουσιάζει άλλες ενδείξεις ζωής, όπως καρδιακούς παλμούς, σφυγμό στον ομφάλιο λώρο ή 
σαφή κίνηση των γραμμωτών μυών. 
 
3.3  Βάρος γέννησης 
Το πρώτο βάρος γέννησης του εμβρύου ή του νεογνού που μετράται μετά τη γέννηση. 
 
3.4  Μικρό βάρος γέννησης 
Βάρος μικρότερο των 2.500 gr (έως, και συμπεριλαμβανομένων των 2.499 gr). 
 
3.5  Πολύ μικρό βάρος γέννησης 
Βάρος μικρότερο των 1.500 gr (έως, και συμπεριλαμβανομένων των 1.499 gr). 
 
3.6  Υπερβολικά μικρό βάρος γέννησης 
Βάρος μικρότερο των 1.000 gr (έως, και συμπεριλαμβανομένων των 999 gr).  
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3.7  Ηλικία της κυοφορίας 
Η διάρκεια της κυοφορίας μετράται από την πρώτη ημέρα της τελευταίας φυσιολογικής 
εμμήνου ρύσης. Η ηλικία της κυοφορίας εκφράζεται σε συμπληρωμένες ημέρες ή 
συμπληρωμένες εβδομάδες (π.χ. γεγονότα που συμβαίνουν 280 έως 286 συμπληρωμένες 
ημέρες μετά την έναρξη της τελευταίας φυσιολογικής εμμηνορρυσίας θεωρούνται ότι έγιναν 
την 40η εβδομάδα της κυοφορίας). 
 
3.8 Πρόωρο 
Λιγότερες από 37 συμπληρωμένες εβδομάδες (μικρότερο των 259 ημερών) κυοφορίας. 
 
3.9  Κανονικό 
Από 37 συμπληρωμένες εβδομάδες έως λιγότερες των 42 συμπληρωμένων εβδομάδων (259-
293 ημέρες) κυοφορίας. 
 
3.10  Υπερώριμο 
42 συμπληρωμένες εβδομάδες ή περισσότερες (294 ημέρες ή περισσότερες) κυοφορίας. 
 
3.11  Περιγεννητική περίοδος 
Η περιγεννητική περίοδος αρχίζει από τις 22 συμπληρωμένες εβδομάδες (154 ημέρες) 
κυοφορίας (όταν το βάρος γέννησης είναι φυσιολογικά 500gr) και τελειώνει στις επτά 
συμπληρωμένες ημέρες μετά την γέννηση. 
 
3.12  Νεογνική περίοδος 
Η νεογνική περίοδος αρχίζει κατά τη γέννηση και τελειώνει στις 28 συμπληρωμένες ημέρες 
μετά τη γέννηση. Οι νεογνικοί θάνατοι (θάνατοι μεταξύ των γεννημένων ζωντανών κατά τις 
πρώτες 28 συμπληρωμένες ημέρες ζωής) μπορούν να υποδιαιρεθούν σε πρώιμους νεογνικούς 
θανάτους, οι οποίοι συμβαίνουν κατά τις πρώτες επτά ημέρες ζωής, και σε όψιμους νεογνικούς 
θανάτους, οι οποίοι συμβαίνουν μετά την έβδομη ημέρα αλλά πριν τις 28 συμπληρωμένες 
ημέρες ζωής. 
 
 
Σημειώσεις για τους ορισμούς 
 

I. Για τη γέννηση ζωντανού, το βάρος γέννησης είναι προτιμότερο να μετράται μέσα στην 
πρώτη ώρα της ζωής πριν συμβεί σημαντική απώλεια βάρους μετά τη γέννηση. Ενώ οι 
στατιστικοί πίνακες περιλαμβάνουν κωδικούς με ομαδοποιήσεις βάρους γέννησης ανά 500g, 
το βάρος δεν πρέπει να καταγράφεται σε αυτές τις ομαδοποιήσεις. Το πραγματικό βάρος 
πρέπει να κτναγράφεται με την ακρίβεια στην οποία μετράται. 

 
II. Οι ορισμοί «μικρό», «πολύ μικρό» και «υπερβολικά μικρό» βάρος γέννησης δεν αποτελούν 

κατηγορίες που η μια αποκλείει την άλλη. Κάτω από τα καθορισμένα όρια οι ορισμοί 
συμπεριλαμβάνουν και τους άλλους, και επομένως επικαλύπτονται (π.χ. το «μικρό» βάρος 
γέννησης περιλαμβάνει το «πολύ μικρό» και το «υπερβολικά μικρό», ενώ το «πολύ μικρό» 
συμπεριλαμβάνει το «υπερβολικά μικρό»). 

 
III. Η ηλικία της κυοφορίας συχνά αποτελεί πηγή σύγχυσης όταν οι μετρήσεις βασίζονται στις 

ημερομηνίες της εμμηνορυσίας. Για τη μέτρηση της ηλικίας κυοφορίας από την ημερομηνία 
της πρώτης ημέρας της τελευταίας φυσιολογικής έμμηνης ρύσης και τη μέτρηση της 
ημερομηνίας τοκετού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η πρώτη ημέρα είναι η ημέρα μηδέν 
και όχι η ημέρα ένα· οι ημέρες 0-6 επομένως αντιστοιχούν σε «συμπληρωμένη εβδομάδα 0», 
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ημέρες 7-13 σε «συμπληρωμένη πρώτη εβδομάδα» και η 40η εβδομάδα της πραγματικής 
κυοφορίας είναι συνώνυμη με «συμπληρωμένη 39η εβδομάδα». Όταν δεν είναι γνωστή η 
ημερομηνία της τελευταίας φυσιολογικής εμμηνορυσίας, η ηλικία κυοφορίας πρέπει να 
βασίζεται στην καλύτερη κλινική εκτίμηση. Για να αποφεύγονται παρερμηνείες, οι πίνακες 
των κωδικοποιήσεων πρέπει να προσδιορίζουν τόσο τις εβδομάδες όσο και τις ημέρες. 

 
IV. Η ηλικία θανάτου κατά τη πρώτη ημέρα ζωής (ημέρα μηδέν) πρέπει να καταγράφεται σε 

μονάδες συμπληρωμένων λεπτών ή ωρών ζωής. Για τη δεύτερη ημέρα (ημέρα 1), τρίτη 
(ημέρα 2) και έως τις 27 συμπληρωμένες ημέρες ζωής, η ηλικία θανάτου πρέπει να 
αναγράφεται σε ημέρες. 
 

 
4. Ορισμοί που σχετίζονται με την μητρική θνησιμότητα 
 
4.1  Μητρικός θάνατος 
Μητρικός θάνατος είναι ο θάνατος μια γυναίκας ενώ είναι έγκυος ή μέσα σε 42 ημέρες μετά τη 
λήξη της κύησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την εντόπιση της κύησης, από οποιαδήποτε 
αιτία που σχετίζεται με ή επιβαρύνεται από την κύηση ή τη διαχείρισή της, αλλά όχι από 
τυχαίες ή συμπτωματικές αιτίες. 
 
4.2  Όψιμος μητρικός θάνατος 
Όψιμος μητρικός θάνατος είναι ο θάνατος μιας γυναίκας από άμεσες ή  έμμεσες μαιευτικές 
αιτίες σε περισσότερες από 42 ημέρες αλλά σε λιγότερο από ένα έτος μετά τη λήξη της 
κύησης. 
 
4.3  Θάνατος σχετιζόμενος με την κύηση 
Ο θάνατος που σχετίζεται με την κύηση είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ενώ αυτή είναι έγκυος ή 
μέσα σε 42 ημέρες μετά τη λήξη της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου.  
 
Ο μητρικός θάνατος διακρίνεται σε δύο ομάδες: 
 
4.4  Άμεσοι μαιευτικοί θάνατοι 
Οι άμεσοι μαιευτικοί θάνατοι είναι το αποτέλεσμα μαιευτικών επιπλοκών όλης της 
εγκυμοσύνης (κύηση, τοκετός και λοχεία), από παρεμβάσεις, παραλείψεις, λανθασμένη 
θεραπεία, ή από μια αλυσίδα γεγονότων τα οποία προέρχονται από κάποια από τις πιο πάνω 
αιτίες. 
 
 4.5 Έμμεσοι μαιευτικοί θάνατοι 
 Οι έμμεσοι μαιευτικοί θάνατοι είναι το αποτέλεσμα προϋπάρχουσας της κύησης νόσου ή 
νόσου που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η οποία δεν ήταν 
αποτέλεσμα άμεσων μαιευτικών αιτιών, αλλά η οποία επιβαρύνθηκε από τις φυσιολογικές 
επιδράσεις της κύησης. 
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Κανονισμοί Ονοματολογίας 
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Κανονισμοί Ονοματολογίας 
 
(συμπεριλαμβάνονται ο καταρτισμός και η δημοσίευση στατιστικών όσον αφορά 
τις νόσους και τις αιτίες θανάτου) 
 
Η Εικοστή Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας,  
 
Έχοντας υπόψη ότι επιβάλλεται να καταρτίζονται και να δημοσιεύονται στατιστικές 
θνησιμότητας και νοσηρότητας με μορφή συγκρίσιμη· 
 
Έχοντας λάβει υπόψη τα Άρθρα 2(s), 21(b), 22 και 64 του Καταστατικού Χάρτη της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,  
 
ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σήμερα 22α Μαρτίου 1967, τους Κανονισμούς Ονοματολογίας του 1967· οι 
κανονισμοί αυτοί μπορούν να αναφέρονται ως Κανονισμός Ονοματολογίας της Π.Ο.Υ. 
 
Άρθρο 1 
 
Τα Κράτη-Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στα οποία θα εφαρμοστεί ο παρών 
Κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 7 που ακολουθεί θα αναφέρονται στο εξής ως Μέλη.  
 
Άρθρο 2 
 
Για τον καταρτισμό των στατιστικών της θνησιμότητας και νοσηρότητας τα Κράτη-Μέλη θα 
ακολουθούν την τρέχουσα ισχύουσα αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων, 
Τραυματισμών και Αιτιών Θανάτου, όπως αυτή υιοθετείται κατά καιρούς από την Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας. Η Ταξινόμηση αυτή μπορεί να φέρει την ονομασία Διεθνής Ταξινόμηση 
Νόσων. 
 
Άρθρο 3 
 
Κατά την κατάρτιση και δημοσίευση στατιστικών θνησιμότητας και νοσηρότητας, τα Μέλη θα 
συμμορφώνονται κατά το δυνατό με τις συστάσεις που έχουν γίνει από την Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας ως προς την ταξινόμηση, τη διαδικασία κωδικοποίησης, τον καθορισμό 
ομάδων ηλικίας, τις εδαφικές περιοχές που πρέπει να προσδιορίζονται, και άλλους σχετικούς 
ορισμούς και πρότυπα. 
 
Άρθρο 4 
 
Κάθε έτος τα Μέλη θα καταρτίζουν και δημοσιεύουν, για κάθε ημερολογιακό έτος, 
στατιστικές αιτιών θανάτου για ολόκληρη την μητροπολιτική εδαφική περιοχή τους ή για το 
μέρος μόνο της εδαφικής τους περιοχής για το οποίο διαθέτουν στοιχεία, και  θα υποδεικνύουν 
την περιοχή που καλύπτουν οι στατιστικές. 
 
Άρθρο 5 
 
Τα Μέλη θα υιοθετήσουν ένα τύπο ιατρικού πιστοποιητικού της αιτίας θανάτου στο οποίο θα 
προβλέπεται η αναγραφή των νοσηρών καταστάσεων ή τραυματισμών που κατέληξαν ή 
συνέτειναν σε θάνατο, με μια σαφή υπόδειξη της υποκείμενης αιτίας. 
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Άρθρο 6 
 
Κάθε Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καταστατικού Χάρτη, θα στέλνει προς την Π.Ο.Υ, 
κατόπιν αίτησής της, στατιστικές καταρτισμένες σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και όχι 
δοσμένες βάσει του άρθρου 63 του Καταστατικού. 
 
Άρθρο 7 
 
1. Ο παρών Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1968. 
 
2. Με την έναρξη της ισχύος του ο παρών Κανονισμός, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται πιο κάτω, θα αντικαταστήσει για τα Μέλη στα οποία εφαρμόζεται, όσον αφορά 
τις σχέσεις μεταξύ τους και τις σχέσεις τους με την Π.Ο.Υ, τις διατάξεις του Κανονισμού 
Ονοματολογίας του 1948 και τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει από τότε. 
 
3. Η ισχύς κάθε αναγνώρισης της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων, που υιοθετείται από την 
Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, θα αρχίζει 
από την ημερομηνία που θα καθορίζει κάθε φορά η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και θα 
αντικαθιστά, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται πιο κάτω, κάθε 
προηγούμενη ταξινόμηση. 
 
Άρθρο 8 
 
1. Η προθεσμία που προβλέπεται βάσει του Άρθρου 22 του Καταστατικού Χάρτη της Π.Ο.Υ 
για την γνωστοποίηση της άρνησης ή των επιφυλάξεων είναι εξάμηνη από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης από τον Γενικό Διευθυντή της Π.Ο.Υ της υιοθέτησης του παρόντος Κανονισμού 
από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Κάθε άρνηση ή επιφύλαξη που περιέρχεται στο Γενικό 
Διευθυντή της Π.Ο.Υ μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας δε θα λαμβάνεται υπόψη. 
 
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων που υιοθετείται από την 
Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας σύμφωνα με το Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού. 
 
Άρθρο 9 
 
Η άρνηση, ή το σύνολο ή μέρος των επιφυλάξεων, όσον αφορά τον παρόντα Κανονισμό ή τη 
Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη αναθεώρηση, μπορεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή να αποσυρθεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Γενικό Διευθυντή της 
Π.Ο.Υ. 
 
Άρθρο 10 
 
Ο Γενικός Διευθυντής της Π.Ο.Υ γνωστοποιεί σε όλα τα Μέλη την υιοθέτηση του παρόντος 
Κανονισμού, την υιοθέτηση κάθε αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων καθώς και 
τις γνωστοποιήσεις που γίνονται προς αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9. 
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Άρθρο 11 
 
Τα πρωτότυπα κείμενα του παρόντος Κανονισμού θα κατατεθούν στα Αρχεία της Π.Ο.Υ. Ο 
Γενικός Διευθυντής της Π.Ο.Υ θα στείλει πιστά αντίγραφα σε όλα τα Μέλη. Με την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ο Γενικός Διευθυντής θα δώσει πιστά αντίγραφα στο 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 
 
Έγινε και υπογράφηκε από εμάς στη Γενεύη, σήμερα 22α Μαΐου 1967. 
 

(υπογραφή) V.T.H. Gunaratne, 
Πρόεδρος Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας 

(υπογραφή) M.G. Candau 
Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
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